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I. RÉSZ
Sze mé lyi rész

II. RÉSZ
Tör vé nyek, or szág gyû lé si ha tá ro za tok,

köz tár sa sá gi el nö ki ha tá ro za tok, 
kor mány ren de le tek és -ha tá ro za tok

A Kormány
68/2007. (IV. 11.) Korm.

re n d e l e t e

a társadalombiztosítás ellátásaira
és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint

e szolgáltatások fedezetérõl  szóló 1997. évi
LXXX. tör vény végrehajtásáról  szóló

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a
 magánnyugdíjra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok
fe de ze té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény 58.  §-a (1) be -
kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az
Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg -
állapított fel adat kör ében a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra
jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló
1997. évi LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 195/1997.
(XI. 5.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 4/B.  §-a
 helyébe az aláb bi ren del ke zés lép:

„4/B.  § (1) A kö zép fo kú ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény
Tbj. 16.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja sze rin ti ta nu ló ja
a ta nu lói jog vi szony kez de té tõl a di ák iga zol vány ra való
jo go sult ság meg szû né sé ig jo go sult egész ség ügyi szol gál -
ta tás ra, ide ért ve a ta nu lói jog vi szony szü ne te lé sé nek idõ -
tar ta mát is.

(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény Tbj. 16.  §-a (1) bekez -
désének i) pont ja sze rin ti hall ga tó ja a hall ga tói jog vi szony
fenn ál lá sa alatt jo go sult egész ség ügyi szol gál ta tás ra,  ide -
értve a hall ga tói jog vi szony szü ne te lé sé nek idõ tar ta mát is.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
70/2007. (IV. 14.) Korm.

r e n d e l e t e

egyes munkavédelmi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról

Egyes fog lal ko zás-egész ség ügyi fel ada tok el lá tá sá val,
va la mint e fel ada tok el lá tá sá nak az Or szá gos Munka -
védelmi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség hez tör té nõ te le pí -
té sé vel kap cso lat ban a Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának
(2) be kez dé sé ben meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói hatás -
körében és az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés g) pont já ban
meg ál la pí tott ha tás kö ré ben el jár va, va la mint a munka -
védelem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény 88.  §-ának
(7) be kez dé sé ben, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény 34.  §-ának (13) be kez dé sé ben és
49/O.  §-ának (6) be kez dé sé ben, a szo ci á lis igaz ga tás ról és
szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 132.  §-a
(1) be kez dé sé nek m) pont já ban, a ka taszt ró fák el le ni vé de -
ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok -
kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló
1999. évi LXXIV. tör vény 51.  §-ának f)–i) és l) pont ja i ban, 
az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
LXXVIII. tör vény 62.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban,
to váb bá a biz ton sá gi ok má nyok ha té kony vé del mé nek
meg te rem té se ér de ké ben a nem zet biz ton sá gi szol gá la -
tokról  szóló 1995. évi CXXV. tör vény 77.  §-a (1) bekezdé -
sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról  szóló
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása

1.  §

(1) A fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat ról  szóló
89/1995. (VII. 14.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R1.)
2.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) A mun kál ta tó – a ma gán sze mély mun kál ta tó ki vé -
te lé vel – a mû kö dé se meg kez dé sét kö ve tõ két hó na pon be -
lül kö te les az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ -
felügye lõ ség te rü le ti leg ille té kes mun ka vé del mi fel ügyelõ -
ségének (a továb biak ban: mun ka vé del mi fel ügye lõ ség)
be je len te ni

a) szék he lyé nek és te lep he lye i nek cí mét,
b) te vé keny sé ge it,
c) a szá má ra fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gál ta tást

nyúj tó szol gál ta tó ne vét és cí mét,
d) a fog lal koz ta tott, fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gál -

ta tás ban ré sze sü lõ mun ka vál la lók szá mát és foglalkozás-
 egészségügyi osz tály ba so ro lá sát.”
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(2) Az R1. 2.  §-a a kö vet ke zõ új (3)–(5) be kez dés sel
egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a § je len le gi (3)–(5) be kez dé -
sé nek szá mo zá sa (6)–(8) be kez dés re vál to zik:

„(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mun kál ta tó a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok ban be kö vet ke zett
vál to zást éves rend sze res ség gel, min den év feb ru ár
15. nap já ig kö te les be je len te ni a mun ka vé del mi fel ügye lõ -
ség hez.

(4) A (3) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a mun kál -
tató

a) a köz te és a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gál ta tó
kö zött a szol gál ta tás nyúj tá sá ra lét re jött meg ál la po dás ha -
tá lyá nak meg szû né sét a meg szû nés idõ pont já nak meg je lö -
lé sé vel, va la mint

b) a szol gál ta tást nyúj tó or vos sze mé lyé ben be kö vet -
ke zett vál to zást an nak kez dõ idõ pont já nak fel tün teté -
sével
a vál to zás meg tör tén té tõl szá mí tott há rom mun ka na pon
be lül kö te les be je len te ni a mun ka vé del mi fel ügyelõ -
séghez.

(5) A fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gál ta tó, il let ve a
szol gál ta tást nyúj tó or vos sze mé lyé ben be kö vet ke zett vál -
to zás ese tén a szol gál ta tást ko ráb ban nyúj tó szol gál ta tó, il -
let ve or vos kö te les a fog lal ko zás-egész ség ügyi fel ada tok
el lá tá sá hoz szük sé ges do ku men tu mo kat – egész ség ügyi
ada tok ese té ben az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó 
szemé lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
XLVII. tör vény ren del ke zé se i re fi gye lem mel – a fog lal ko -
zás egész ség ügyi szol gál ta tást biz to sí tó szol gál ta tó ré szé re 
át ad ni.”

2.  §

Az R1. 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A szol gá lat ve ze tõ je a szol gá lat fenn tar tó já nak egy -
ide jû tá jé koz ta tás mel lett a szol gá lat szék he lye sze rint ille -
té kes mun ka vé del mi fel ügye lõ ség nek je len ti

a) min den év jú ni us 30-ig , il let ve de cem ber 31-ig a
2. szá mú mel lék let sze rin ti ada to kat – személyazonosí -
tásra al kal mat lan mó don – az el lá tott mun ka vál la lók ról,
mun kál ta tók sze rin ti bon tás ban,

b) a te vé keny sé ge meg kez dé sét, meg szû né sét, át me -
ne ti szü ne te lé sét, a vál to zást kö ve tõ nyolc mun ka na pon
be lül.”

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Fõfelügyelõségrõl  szóló 

295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3.  §

Az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõfelügye -
lõs ég rõl  szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a to váb -

biak ban: R2.) 2.  §-ának (5)–(7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az OMMF te vé keny sé gé nek el lá tá sát az el nök irá -
nyí tá sa alatt mû kö dõ Or szá gos Mun ka hi gi é nés és Fog lal -
ko zás-egész ség ügyi In té zet (a továb biak ban: OMFI) se -
gíti. Az OMFI el lát ja az ala pí tó ok ira tá ban és kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott mun ka hi gi é nés, foglalkozás-
 egészségügyi és a mun ka vé del mi ku ta tás sal össze füg gõ
fel ada to kat.

(6) Az OMFI rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány -
za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész -
jog kö rû költ ség ve té si szerv.

(7) Az OMFI élén igaz ga tó áll. Az igaz ga tót az OMMF
el nö ke ja vas la tá ra a mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fel.
Az OMFI igaz ga tó ja fe lett a mun kál ta tói jo go kat – a ki ne -
ve zés és fel men tés ki vé te lé vel – az OMMF el nö ke gyako -
rolja.”

4.  §

Az R2. 3.  §-t meg elõ zõ címe „Mun ka vé del mi ál la mi fel -
ada tok” cím re vál to zik, ez zel egy ide jû leg a 3.  § a kö vet kezõ
(4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Az OMMF a mun ka vé del mi te vé keny ség re, va la -
mint az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun -
ka vég zés ja ví tá sá ra irá nyu ló ku ta tá so kat vé gez.”

5.  §

Az R2. 4.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[Az OMMF]
„b) részt vesz a mun ka vé de lem ben érin tett nem zet kö zi

szer ve ze tek mun ká já ban, együtt mû kö dik más ál la mok
szer ve i vel a mun ka vé del mi fel ada tok össze han go lá sa vé -
gett, fi gye lem mel kí sé ri a nem zet kö zi mun ka vé del mi ku -
ta tá si ered mé nye ket, azok ha zai hasz no sí tá sá nak elõ se gí -
té se ér de ké ben;”

6.  §

Az R2. 5.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az OMMF tel je sí ti az Mvt. 82/A.  §-ában meg ha -
tá ro zott be szá mo lá si és adat ke ze lé si, va la mint – a ré szé -
re meg kül dött ada tok te kin te té ben – az egész ség ügyi és
a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl és
vé del mé rõl  szóló 1997. évi XLVII. tör vény 15.  §-ának
(1) és (3) be kez dé sé bõl ere dõ adat ke ze lé si kötelezett -
séget.”
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Záró rendelkezések

7.  §

(1) E ren de let 2007. áp ri lis 15-én lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R1.
3.  §-a, va la mint 6.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „– or szá -
gos köz for gal mú vas út nál az ÁNTSZ mun kál ta tó te lep he lye
sze rint ille té kes me gyei (fõ vá ro si) in té ze te –” szö veg rész
ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R1.
a) 4.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 6.  §-ának (2) be kez dé -

sé ben „az ille té kes in té zet” szö veg rész he lyé be „a mun ka -
vé del mi fel ügye lõ ség” szö veg, 5.  §-ának (2) be kez dé sé ben 
az „ille té kes in té zet” szö veg rész he lyé be „ille té kes munka -
védelmi fel ügye lõ ség” szö veg,

b) 6.  §-ának (3) be kez dé sé ben „az ÁNTSZ” szö veg rész 
he lyé be „az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ -
fel ügye lõ ség” szö veg,

c) 1. szá mú mel lék le té nek „1.2.2. Bi o ló gi ai ex po zí ci ós
mu ta tók vizs gá la ta:” szö veg rész he lyé be „1.2.2. Bi o ló gi ai
ex po zí ci ós mu ta tók vizs gá la ta a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ex po zí ci ós mu ta tók alap ján:” szö veg
lép.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a te lep en ge dé lye zés alap ján gya ko rol ha tó ipa ri és

szol gál ta tó te vé keny sé gek rõl, va la mint a te lep en ge dé -
lye zés rend jé rõl  szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. ren de let 
7.  § (2) be kez dé sé nek e) pont já ban, va la mint 8.  §-ának
(2) be kez dé sé ben az „Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és
Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be az
„Orszá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye -
lõ ség” szö veg,

b) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség gel kap cso la -
tos adat szol gál ta tás ról  szóló 135/2005. (VII. 14.) Korm.
ren de let 2.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont já ban az „Or szá -
gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség” szö -
veg rész he lyé be az „Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka -
ügyi Fõ fel ügye lõ ség” szö veg,

c) a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek 
el le ni vé de ke zés rõl  szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. ren de let
8.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „Or szá gos Munkabizton -
sági és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség nek” szö veg rész he lyé be 
az „Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ -
ség nek” szö veg,

d) a szo ci á lis fog lal koz ta tás en ge dé lye zé sé rõl és a szo ci -
á lis fog lal koz ta tá si tá mo ga tás ról  szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. ren de let 6.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „Or szá gos
Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség” szö veg -
rész he lyé be az „Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi
Fõ fel ügye lõ ség” szö veg,

e) a köz tiszt vi se lõi tel je sít mény ér té ke lés és ju tal ma zás
sza bá lya i ról  szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let

19.  §-ában az „Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka -
ügyi Fõ fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be az „Or szá gos
Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség” szö veg,

f) a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 4.  §-a
(1) be kez dé se b) pont já nak bc) al pont já ban az „Or szá gos
Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ sé get” szöveg -
rész he lyé be az „Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi
Fõ fel ügye lõ sé get” szö veg,

g) a biz ton sá gi ok má nyok vé del mé nek rend jé rõl  szóló
86/1996. (VI. 14.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le te
III. ré szé nek 1. Sze mé lyi és jo go sult sá got iga zo ló ok má -
nyok 1.93 pont já ban az „Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és
Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be az
„Orszá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség” 
szö veg
lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
87/2007. (IV. 25.) Korm.

r e n d e l e t e

az egészségügyi struktúraváltásból fakadó
önkormányzati kötelezettségek támogatása

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
elszámolásának és ellenõrzésének részletes

szabályairól

A Kor mány – a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 84.  §-ának c) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az egész ség ügyi struk tú -
ra vál tás ból fa ka dó ön kor mány za ti kö te le zett sé gek tá mo ga tá -
sá nak szán dé ká val a kö vet ke zõ ket ren de li el:

Általános rendelkezések

1.  §

A Kor mány tá mo ga tást biz to sít a he lyi ön kor mány za tok 
ál tal fenn tar tott költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ, fek võ be -
teg el lá tást biz to sí tó in téz mé nyek ben tör té nõ cso por tos
lét szám csök ken tés sel össze füg gõ, 2.  § (4) be kez dé se sze -
rin ti fi ze té si kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez.

2.  §

(1) A tá mo ga tást azon he lyi ön kor mány za tok igé -
nyelhetik, ame lyek az ál ta luk fenn tar tott költ ség ve té si
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szervként mû kö dõ, fek võ be teg el lá tást biz to sí tó in téz mé -
nyek ben az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl
 szóló 2006. évi CXXXII. tör vény (a továb biak ban: Eft.)
1. szá mú mel lék le te és az Eft. 4.  §-a alap ján az egész ség -
ügyi mi nisz ter köz igaz ga tá si ha tá ro za ta i ban fog lal tak
 miatt a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) 38/A.  §-a alap ján
cso por tos lét szám csök ken tést haj ta nak vég re.

(2) A tá mo ga tás igény lé sé nek fel té te le, hogy a he lyi ön -
kor mány zat a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.) 94/D.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lal tak nak meg fele lõen 2007. má jus 30-áig az ál -
la mi fog lal koz ta tá si szol gá la tot írás ban ér te sí ti.

(3) A tá mo ga tás ki zá ró lag a cso por tos lét szám csök ken -
tés sel érin tett fog lal koz ta tot tak után, a fel men té si idõ kez -
de té ig, de leg fel jebb 2007. áp ri lis–má jus hó na pok ra jutó
(4) be kez dés sze rin ti ki adá sok hoz igé nyel he tõ és hasz nál -
ha tó fel.

(4) A tá mo ga tás szem pont já ból az aláb bi, áp ri lis és má jus 
hó na pok ra jutó ki adá sok is mer he tõk el:

a) Kjt. sze rin ti il let mény,
b) Kjt. sze rin ti ve ze tõi pót lék,
c) Kjt. sze rin ti cím pót lék,
d) Kjt. 72.  §-a alap ján meg ál la pí tott pót lék,
e) Kjt. sze rin ti ide gen nyelv-tu dá si pót lék,
f) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló tör vény egész -

ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 233/2000.
(XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Vhr.) sze rin ti
mun ka he lyi pót lék,

g) Kol lek tív Szer zõ dés sze rin ti pót lék,
h) a 2007. már ci us 31-éig tény le ge sen tel je sí tett munka -

vég zés alap ján járó, de ki nem fi ze tett vál to zó bér:
ha) Mt. 146.  § (2)–(3) be kez dés sze rin ti mû szak pót lék,
hb) Mt. 146.  § (1) be kez dés sze rin ti éj sza kai mun ka -

vég zés ese tén járó pót lék,
hc) Mt. 147.  §-a sze rin ti túl óra pót lék,
hd) Kjt. és Vhr. sze rin ti ügye le ti díj,
he) Kjt. és Vhr. sze rin ti ké szen lé ti díj,
hf) az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé nek egyes

kér dé se i rõl  szóló 2003. évi LXXXIV. tör vény 13. és
14.  §-ai sze rin ti ön ként vál lalt több let mun ka díj.

Igénylési rendszer

3.  §

(1) Az ön kor mány za tok igény lé se i ket az e ren de let
1. szá mú mel lék le te sze rin ti adat la pon – pa pír ala pon egy
ere de ti és egy má so la ti pél dány ban, to váb bá elekt ro ni kus
úton – a Ma gyar Ál lam kincs tár re gi o ná lis igaz ga tó sá ga i nak
me gye szék he lyen ta lál ha tó szak te rü le ti fel ada to kat el lá tó
szer ve ze ti egy sé ge i hez (a továb biak ban: Igaz ga tó ság) e ren -
de let ki hir de té sét köve tõen fo lya ma to san, de legké sõbb

2007. má jus 31-éig nyújt hat ják be. A ha tár idõ el mu lasz tá sa
jog vesz tõ.

(2) Az igény lés hez csa tol ni kell a 2.  § (2) be kez dés sze -
rin ti írá sos ér te sí tés má so la tát is.

(3) Az Igaz ga tó ság meg vizs gál ja az igény lés sza bály -
sze rû sé gét és szük ség ese tén hi ány pót lás ra, mó do sí tás ra
hív ja fel az ön kor mány za tot. Az ön kor mány zat nak hi ány -
pót lás ra a hi ány pót lá si fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
3 mun ka na pon be lül van le he tõ sé ge.

(4) Amennyi ben az ön kor mány zat a (3) be kez dés sze rin ti 
fel hí vás nak ha tár idõn be lül nem tesz ele get, vagy nem meg -
fele lõen tel je sí ti azt, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 64/B.  § (3) be kez -
dés alap ján az Igaz ga tó ság a tá mo ga tá si igényt nem to váb bít -
ja az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um nak
(a továb biak ban: ÖTM), és er rõl ér te sí ti az ön kor mány za tot.

(5) Az Igaz ga tó ság az igény lé se ket – a (4) be kez dés sze -
rin ti eset ki vé te lé vel – elekt ro ni kus úton és pa pír ala pon
egy ere de ti pél dány ban a be ér ke zést, il let ve hi ány pót lást
kö ve tõ 3 na pon be lül, de leg ké sõbb 2007. jú ni us 15-éig to -
váb bít ja az ÖTM ré szé re.

A támogatás folyósítása

4.  §

(1) A tá mo ga tást az ÖTM utal vá nyo zá sa alap ján a Ma gyar
Ál lam kincs tár fo lyó sít ja.

(2) A 2007. má jus 4-éig az ÖTM-be be ér ke zõ támoga -
tási igé nyek ese té ben az áp ri lis hó nap ra jutó tá mo ga tás
utal vá nyo zá sa 2007. má jus 8-áig, a má jus hó nap ra jutó tá -
mo ga tás utal vá nyo zá sa 2007. má jus 21-éig tör té nik.

(3) A 2007. má jus 4-ét köve tõen, de leg ké sõbb má jus
18-áig az ÖTM-be be ér ke zõ tá mo ga tá si igé nyek utal vá -
nyo zá sá ra egy összeg ben 2007. má jus 21-éig ke rül sor.

(4) A 2007. má jus 18-át köve tõen az ÖTM-be be ér ke zõ
igé nyek utal vá nyo zá sa egy összeg ben 2007. jú ni us 20-áig
tör té nik.

Elszámolás, ellenõrzés

5.  §

(1) A tá mo ga tás fe lett az ön kor mány zat ren del ke zik és
fe le lõs an nak jog sze rû fel hasz ná lá sá ért.

(2) Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a tá mo -
ga tás fel hasz ná lá sá ra az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
 szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de le tet kell al kal maz ni.

(3) Az ön kor mány zat kö te les a tá mo ga tás ren delte -
tésszerû fel hasz ná lá sá ról kü lön jog sza bály alap ján 2007.
au gusz tus 31-éig az Igaz ga tó ság felé el szá mol ni.



(4) Amennyi ben az ön kor mány zat az el szá mo lás alap -
ján az igé nyelt összeg nél a je len ren de let sza bá lyai sze rint
ma ga sabb össze gû tá mo ga tás ra jo go sult, úgy az el szá mo -
lás ke re té ben kér he ti a kü lön bö zet fo lyó sí tá sát.

(5) Az Igaz ga tó ság a 3.  § (1) be kez dés sze rint be nyúj tott 
igény lés és a kü lön jog sza bály sze rin ti el szá mo lás do ku -
men tu ma it össze ve ti, és meg ál la pít ja az ön kor mány zat ál -
tal be nyúj tott el szá mo lás alap ján fo lyó sít ha tó több let tá -
mo ga tás, il let ve a vissza fi ze ten dõ tá mo ga tás össze gét.

(6) Az Igaz ga tó ság az (5) be kez dés sze rin ti több let tá -
mo ga tás, il let ve vissza fi ze ten dõ tá mo ga tás össze gé rõl ön -
kor mány zat so ro san az e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze -
rin ti adat la pon, leg ké sõbb 2007. szep tem ber 30-áig tá jé -
koz tat ja az ÖTM-et. Az ÖTM a több let tá mo ga tás fo lyó sí -
tá sa ér de ké ben so ron kí vül in téz ke dik.

(7) Az (5) be kez dés sze rin ti vissza fi ze té si kötelezett -
ségét az ön kor mány zat az el szá mo lást köve tõen ha la dék -

ta la nul, de leg ké sõbb 2007. de cem ber 31-éig kö te les tel je -
sí te ni.

(8) Az (5) be kez dés sze rin ti, 2007. de cem ber 31-éig tel -
je sí tett vissza fi ze té si kö te le zett ség nem mi nõ sül az Áht.
64/B.  § sze rin ti jog ta lan igény be vé tel nek.

Záró rendelkezés

6.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 87/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez

Igénylési adatlap

Igény lõ Ön kor mány zat neve: ..........................................................................................

KSH kód ja: .......................................
(7 ka rak ter)

Ada tok fo rint ban

Sor-
szám

In téz mény meg ne ve zé se

A Korm. ren de let 2.  §
(1) be kez dé se sze rin ti

cso por tos lét szám -
csök ken tés sel érin tett

fog lal koz ta tot tak
szá ma
(fõ)

2007. áp ri lis hó nap ra
jutó

2007. má jus hó nap ra
jutó

Korm. ren de let 
2.  § (4) be kez dés
sze rin ti ki adá sok

össze sen
Korm. ren de let 2.  § (4) be kez dés sze rin ti

ki adá sok

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

Össze sen:

Dá tum: ...................................................................

P. H.

.........................................................................
pol gár mes ter vagy a Köz gyû lés el nö ke

ügy in té zõ: .................................................... te le fon ja: .................................................



2. számú melléklet a 87/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez

Elszámolások alapján összesített regionális adatlap

Sor-
szám

Ön kor mány zat Korm. ren de let 5.  § (5) be kez dés 
sze rin ti vissza fi ze ten dõ 

tá mo ga tás összege

Korm. ren de let 5.  § (5) be kez dés 
sze rin ti több let tá mo ga tás

összegeKSH kód ja meg ne ve zé se

1. 2. 3. 4. 5.

Össze sen:

Dá tum: ...................................................................

P. H.

....................................................................
igaz ga tó
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A Köztársasági Elnök
69/2007. (IV. 24.) KE

h a t á r o z a t a

államtitkár felmentésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint
a  Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló
2006. évi LVII. tör vény 37. §-a alap ján a mi nisz ter el nök
elõ ter jesz té sé re dr. Hor váth Ág nest, az Egész ség ügyi
 Minisztérium ál lam tit ká rát 2007. áp ri lis 22-ei ha tállyal fel -
men tem.

Bu da pest, 2007. áp ri lis 21.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: V-1/1745/2007.

A Köztársasági Elnök
70/2007. (IV. 24.) KE

h a t á r o z a t a

egészségügyi miniszter kinevezésérõl

Az Al kot mány 33. § (4) be kez dé se alap ján, a mi nisz ter -
el nök ja vas la tá ra, dr. Hor váth Ág nest 2007. áp ri lis 23-ai
ha tállyal egész ség ügyi mi nisz ter ré ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. áp ri lis 23.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: V-5/1774/2007.



III. RÉSZ
Egész ség ügyi mi nisz te ri ren de le tek 

és uta sí tá sok

Az egészségügyi miniszter
18/2007. (IV. 17.) EüM

r e n d e l e t e

az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ
személyek alap- és mûködési nyilvántartásáról,

valamint a mûködési nyilvántartásban nem szereplõ
személyek tevékenységének engedélyezésérõl

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  §-a (2) be kez dé sé nek ga), h) és i) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek -
rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá -
sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 40.  § (2)–(3) be kez dé -
sé re fi gye lem mel, az egész ség ügyi mi nisz te ri fel ada to kat
ide ig le ne sen el lá tó mi nisz ter meg bí zá sá ról  szóló 2/2007.
(IV. 6.) ME ren de let re te kin tet tel, az egész ség ügyi mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ben el jár va – a 11.  § vo nat ko zá sá ban a pénz ügy mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban ne ve sí tett fel adat kör ében
el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke -
zõket ren de lem el:

Személyi hatály

1.  §

E ren de let ha tá lya
a) az egész ség ügyi szak ké pe sí tést, il let ve szak irá nyú

szak ké pe sí tést szer zett sze mé lyek re,
b) az Eütv. 110.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott

ter mé sze tes sze mé lyek re és ha tó ság ra,
c) az a) pont sze rin ti egész ség ügyi szak ké pe sí té sek

meg szer zé sé rõl ok le ve let, bi zo nyít ványt ki ál lí tó in téz mé -
nyek re, il let ve az a) pont sze rin ti szak ké pe sí tést el is me rõ
ha tó sá gok ra,

d) az a) és b) pont sze rin ti sze mé lye ket a ké pe sí té sük
sze rin ti mun ka kör ben fog lal koz ta tó egész ség ügyi szol gál -
ta tók ra, to váb bá

e) az a) és b) pont sze rin ti sze mé lyek rõl az egész ség -
ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény (a továb biak ban:
Eütv.) 110–112.  §-a sze rin ti nyil ván tar tást ve ze tõk re
ter jed ki.

Alapnyilvántartás

2.  §

(1) Az 1.  § a) pont ja sze rin ti sze mé lyek kö zül az or vo -
sok, fog or vo sok, vizs gá zott fo gá szok, gyógy sze ré szek,
va la mint kli ni kai szak pszi cho ló gu sok alap nyil ván tar tá sát
– az Eütv. 111.  §-ában meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – az
egész ség ügy ben dol go zók alap- és mû kö dé si nyil ván tar tá -
sá nak ve ze té sé rõl  szóló 45/2007. (III. 20.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Korm. ren de let) sze rin ti ki je lö lés alap ján
az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal
(a továb biak ban: Hi va tal) ve ze ti.

(2) Az (1) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó, egész ség -
ügyi szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze mé lyek alap nyil ván -
tar tá sát – az Eütv. 111.  §-ában meg ha tá ro zott ke re tek kö -
zött – a Korm. ren de let sze rin ti ki je lö lés alap ján az Egész -
ség ügyi Szak kép zõ és To vább kép zõ In té zet (a továb -
biakban: ETI) ve ze ti.

(3) Az 1.  § c) pont ja sze rin ti in téz mény, il let ve ha tó ság,
a kli ni kai szak pszi cho ló gu sok ese té ben az egész ség ügyi
szak kép zést foly ta tó in téz mény az egész ség ügyi szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét, il let ve az el is me rést kö ve tõ 30 na -
pon be lül elekt ro ni kus úton, to váb bá – a Hi va tal, il let ve az
ETI (a továb biak ban együtt: alap nyil ván tar tást ve ze tõ
szerv) ké rel mé re – nyom ta tott for má ban meg kül di az
1. szá mú mel lék let sze rin ti – ál ta la ki töl tött – alap nyil ván -
tar tá si la pot

a) az (1) be kez dés sze rin ti sze mé lyek ese tén a Hi va tal,
b) a (2) be kez dés sze rin ti sze mé lyek ese tén az ETI

ré szé re.

(4) A Hi va tal, va la mint az ETI az alap nyil ván tar tá si lap -
ban fog lal tak nak meg fele lõen ve ze ti az alap nyil ván tar tást. 
Az alap nyil ván tar tás meg je lö lé sé re a sor szám elõtt fel tün -
te tett „A/” jel zés szol gál.

(5) Az ETI le he tõ vé te szi, hogy a Hi va tal – fi gye lem mel
az Eütv. 112. §-ának (3) be kez dé sé re – elekt ro ni kus úton
hoz zá fér hes sen a 4.  § sze rin ti mû kö dé si nyil ván tar tás ba
fel vé te lét kérõ sze mély alap nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada -
ta i hoz, az alap nyil ván tar tás ba tör tént fel vé tel té nyé nek el -
len õr zé se cél já ból.

3.  §

(1) Az alap nyil ván tar tást ve ze tõ szerv a nyil ván tar tás ba
vett sze mély szá má ra az alap nyil ván tar tás ba vé tel té nyé rõl 
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki.

(2) Az alap nyil ván tar tás ada ta i ban be kö vet ke zett vál to -
zást az alap nyil ván tar tást ve ze tõ szerv a nyil ván tar tá si la -
pon a vál to zás ról tör té nõ tu do más szer zést köve tõen ha la -
dék ta la nul át ve ze ti. Az alap nyil ván tar tás ada ta i ban be kö -
vet ke zett vál to zás át ve ze té sé re az érin tett ké rel me vagy
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hiva tal ból tör tént tu do más szer zés alap ján ke rül sor. Ké re -
lem re tör té nõ át ve ze tés ese tén a ké re lem hez mel lé kel ni
kell az adat vál to zást iga zo ló ok irat hi te les má so la tát. Név -
vál to zás ese tén az alap nyil ván tar tá si sor szá mot per jel zé sû 
sor szám mal kell ki egé szí te ni. Az adat vál to zás át ve ze té se
ese tén az alap nyil ván tar tást ve ze tõ szerv az ügy fél ké rel -
mé re a nyil ván tar tás ból ki vo na tot ál lít ki. Amennyi ben az
érin tett sze mély a ké rel met sze mé lye sen nyújt ja be, az ok -
ira tok má so la tá nak hi te le sí té sét – az ere de ti ok ira tok egy -
ide jû be mu ta tá sa ese tén – a Hi va tal, il let ve az ETI ügy in té -
zõ je is el vé gez he ti.

(3) Az alap nyil ván tar tás ba vett sze mély ha lá la ese tén
ezt a tényt az alap nyil ván tar tá si la pon fel kell tün tet ni, és
gon dos kod ni kell az alap nyil ván tar tá si lap ma ra dan dó ér -
té kû irat ként tör té nõ meg õr zé sé rõl.

(4) A Hi va tal – az or vo si bé lyeg zõ el ké szí té se ér de ké -
ben – az or vos és fog or vos alap nyil ván tar tás ba vé te lé rõl
15 na pon be lül ér te sí ti az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tá rat.

(5) A (2)–(3) be kez dés sze rin ti ese tek ben – az or vo si bé -
lyeg zõ cse ré je, il let ve be vo ná sa ér de ké ben – a Hi va tal a
(4) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint jár el az zal, hogy a
(2) be kez dés sze rin ti eset ben az or vo si bé lyeg zõn a per jel -
zé sû sor szá mot fel tün tet ni nem kell.

Mûködési nyilvántartás

4.  §

Az 1.  § a) pont ja sze rin ti sze mé lyek mû kö dé si nyil ván -
tar tá sát – az Eütv. 112–113.  §-ai ban meg ha tá ro zott ke re tek 
kö zött – a Korm. ren de let sze rin ti ki je lö lés alap ján – a Hi -
va tal ve ze ti. A mû kö dé si nyil ván tar tást a 2. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott nyil ván tar tá si lap nak meg fe le lõ tar -
ta lom mal kell ve zet ni.

5.  §

(1) A mû kö dé si nyil ván tar tás ba vé tel re az érin tett sze mély
3. szá mú mel lék let sze rin ti ké rel me alap ján ke rül sor.

(2) A ké re lem hez mel lé kel ni kell az ada tok va ló di sá gát
iga zo ló ok ira tok hi te le sí tett má so la tát, há rom hó nap nál
nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, va la mint 2 db iga zol -
vány ké pet. A mun ka hely re vo nat ko zó ada tok hoz mel lé -
kel ni kell a mun kál ta tó nak, ha tó sá gi en ge dély alap ján te -
vé keny sé get vég zõ sze mély ese tén az en ge dé lye zõ ha tó -
ság nak a mun ka vég zés he lyé re vo nat ko zó iga zo lá sát is.

(3) A nem ma gyar ál lam pol gár sá gú sze mély mû kö dé si
nyil ván tar tás ba vé te lé nek fel té te le az ér vé nyes mun ka vál -

la lá si en ge dély meg lé te, ki vé ve, ha – a kü lön jog sza bály -
ban fog lal tak alap ján – ma gyar or szá gi egész ség ügyi te vé -
keny sé gé nek vég zé sé hez vagy ma gyar or szá gi mun ka vég -
zé sé hez mun ka vál la lá si en ge dély nem szük sé ges.

(4) Amennyi ben az érin tett sze mély a ké rel met sze mé -
lye sen nyújt ja be, az ok ira tok má so la tá nak hi te le sí té sét
– az ere de ti ok ira tok egy ide jû be mu ta tá sa mel lett – a Hi va tal
ügy in té zõ je is el vé gez he ti.

6.  §

(1) A Hi va tal a mû kö dé si nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé -
tel rõl ha tá ro zat tal dönt, to váb bá gon dos ko dik a mû kö dé si
nyil ván tar tási iga zol vány (a továb biak ban: iga zol vány)
 kiállításáról, amely tar tal maz za a 2. szá mú mel lék let
I/1–4. pont já ban, a II/1–2. pont já ban, a III/1. és 7. pont já -
ban, il let ve a IV. pont já ban sze rep lõ ada to kat, to váb bá a
nyil ván tar tás ér vé nyes sé gé nek idõ tar ta mát.

(2) Az iga zol vány sze mély azo no sí tó iga zol vánnyal
együtt ér vé nyes.

(3) A mû kö dé si nyil ván tar tás ba vett sze mély szak ké pe -
sí té sé nek meg je lö lé se mel lett hasz nál hat ja a „re giszt rált”
jel zõt.

7.  §

(1) Az érin tett ada ta i nak vál to zá sát a mû kö dé si nyil ván -
tar tá si la pon a Hi va tal ve ze ti át, to váb bá gon dos ko dik új
iga zol vány ki ál lí tá sá ról.

(2) Az el ve szett, meg ron gá ló dott vagy meg sem mi sült
iga zol vány pót lá sá ról, il let ve cse ré jé rõl a Hi va tal gon dos -
ko dik.

(3) A mû kö dé si nyil ván tar tás ból tör té nõ tör lés ese tén a
Hi va tal a tör lés té nyét, okát és idõ pont ját [Eütv. 113.  §
(1) be kez dés] a mû kö dé si nyil ván tar tá si la pon fel tün te ti és
a ki ál lí tott iga zol ványt – le he tõ ség sze rint – ér vény te le ní ti. 
A mû kö dé si nyil ván tar tás ból tör té nõ tör lés ese tén gon dos -
kod ni kell a mû kö dé si nyil ván tar tá si lap ma ra dan dó ér té kû 
irat ként tör té nõ meg õr zé sé rõl.

(4) Az iga zol vány ér vény te len sé gé nek té nyét – az okra
tör té nõ uta lás sal – az Egész ség ügyi Köz löny ben köz zé
kell ten ni. Ha az iga zol vány ér vény te len sé gé nek oka az
érin tett nyil ván tar tás ból való tör lé se, az Egész ség ügyi Köz -
löny ben en nek té nyét a tör lés oká nak fel tün te té se nél kül
kell köz zé ten ni.

(5) A nyil ván tar tás ban sze rep lõ sze mély ké rel mé re a
Hi va tal ki vo na tot ad ki a mû kö dé si nyil ván tar tás ban sze -
rep lõ és más mó don köz hi te le sen nem iga zol ha tó ada tok ról.

12. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1593



8.  §

(1) A mû kö dé si nyil ván tar tás ba vé tel meg újí tá sá ra a
nyil ván tar tás ba vett sze mély a 3. szá mú mel lék let sze rint
benyúj tott ké rel me alap ján ke rül sor. A ké re lem hez csa -
tol ni szük sé ges a meg újí tás alap já ul szol gá ló dokumen -
tumokat.

(2) A nyil ván tar tás ba vé tel meg újí tá sá ra irá nyu ló ké rel -
met a nyil ván tar tás ba vé tel ide jé nek le jár ta elõtt leg alább
30 nap pal be kell nyúj ta ni.

Adategyeztetés

9.  §

A Hi va tal mû kö dé si nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok
nap ra kész ke ze lé se ér de ké ben, il let ve az adat ál lo mány hi -
te les sé gé nek el len õr zé se ér de ké ben adat egyez te tést vé -
gez het az érin tett sze méllyel, a szak mai ka ma rák kal, az
ETI-vel, to váb bá az egész ség ügyi szol gál ta tók nyil ván -
tartó já val.

Egyéb eljárási szabályok

10.  §

Az e ren de let ben meg ha tá ro zott el já rá sok so rán a köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény (a továb biak ban:
Ket.) ren del ke zé sei sze rint kell el jár ni az zal, hogy a 3.  §
(1)–(2) be kez dé se, 6.  § (1) be kez dé se, 7.  § (1)–(2), va la -
mint (5) be kez dé sei sze rin ti el já rás ban a ha tó sá gi bi zo nyít -
ványt, iga zol ványt, il let ve ki vo na tot a ké re lem be nyúj tá -
sától szá mí tott 30 na pon be lül kell ki ál lí ta ni.

11.  §

(1) Az e ren de let 6.  § (1) be kez dé se, 7.  § (1)–(2) be kez -
dé sei, va la mint a 8.  § sze rin ti el já rá so kért, to váb bá a 3.  §
(2) be kez dé se és 7.  § (5) be kez dé se sze rin ti ki vo na tért
igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni, amely meg egye -
zik az el sõ fo kú köz igaz ga tá si el já rá sért fi ze ten dõ min den -
ko ri ál ta lá nos té te lû el já rá si il le ték össze gé vel.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti össze get – a (3) be kez dés -
ben fog lal tak ki vé te lé vel – a Hi va tal 10032000-00285788- 
00000000 szá mú bank szám lá já ra kell a ké rel me zõ nek
meg fi zet nie.

(3) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti ki vo na tot az
ETI ál lí tot ta ki, az igaz ga tás szol gál ta tá si dí jat az ETI
10032000-00281478-00000000 szá mú bank szám lá já ra
kell a ké rel me zõ nek meg fi zet ni.

(4) A díj meg fi ze té sé re az egész ség ügyi ága zat ba tar -
tozó egyes köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá so kért és igazga -
tási jel le gû szol gál ta tá so kért fi ze ten dõ dí jak ról ren del ke zõ 
mi nisz te ri ren de let elõ írásai meg fele lõen irány adó ak.

Egészségügyi tevékenység végzésére jogosító ideiglenes
engedély kiadásának szabályai

12.  §

(1) Az 1.  § b) pont ja sze rin ti ter mé sze tes sze mély szak -
ké pe sí té sé nek meg fe le lõ te vé keny sé get az egész ség ügyi
ha tó ság erre vo nat ko zó, leg fel jebb egy évre  szóló, az Eütv. 
110.  §-ának (4) be kez dé se alap ján ki adott meg ha tá ro zott
idõ tar tam ra és hely szín re (mun ka hely re)  szóló te vé keny -
ség re jo go sí tó en ge dé lyé vel vé gez het.

(2) A meg ha tá ro zott idõ tar tam ra és hely szín re (mun ka -
hely re)  szóló te vé keny ség re jo go sí tó en ge dély irán ti ké re -
lem nek tar tal maz nia kell:

a) a te vé keny sé get vé gez ni szán dé ko zó sze mély ne vét
(szü le té si ne vét), szü le té si he lyét, ide jét, ál lam pol gár sá gát,

b) szak ké pe sí té sé nek meg ne ve zé sét, ok le ve lé nek szá -
mát, ki ál lí tá sá nak he lyét és idõ pont ját, a ki ál lí tó in téz mény 
meg ne ve zé sét,

c) a te vé keny ség vég zé sé nek kez dõ és be fe je zõ idõ -
pont ját,

d) a te vé keny ség vég zé sé nek he lyét,
e) an nak in do kát, hogy a mû kö dé si nyil ván tar tás ba vé tel

mi ért nem tör tént meg, il let ve mi ért nem in do kolt,
f) a te vé keny ség vég zé sé nek cél ját (be teg el lá tá si ér dek

vagy meg fe le lõ szak mai is me re tek meg szer zé se).

(3) A ké re lem hez mel lé kel ni kell
a) hi telt ér dem lõ iga zo lást ar ról, hogy a ké rel me zõ a

ko ráb bi, rend sze re sen vég zett egész ség ügyi te vé keny sé -
gé nek he lye sze rin ti utol só, en nek hi á nyá ban az ál lam pol -
gár sá ga sze rint ille té kes ál lam jog sza bá lyai alap ján nem
áll az egész ség ügyi te vé keny ség gya kor lá sát ki zá ró vagy
kor lá to zó in téz ke dés, bün te tés, il le tõ leg bün te tõ jo gi in téz -
ke dés ha tá lya alatt, és meg fe lel a te vé keny ség vég zé sé hez
kü lön jog sza bály sze rint elõ írt egész ség ügyi al kal mas sá gi
fel té te lek nek,

b) az egész ség ügyi szol gál ta tó nyi lat ko za tát, hogy a te -
vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges tár gyi fel té te lek biz to sí -
tot tak, és a te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó mû kö dé si en -
ge déllyel ren del ke zik.

(4) A ké rel met leg alább a te vé keny ség ter ve zett meg -
kez dé se elõtt 30 nap pal be kell be nyúj ta ni.

(5) Az ide ig le nes te vé keny ség re jo go sí tó en ge dély ki -
adá sá ról az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Ha tó ság ér te sí ti:

a) a te vé keny ség vég zé sé re jo go sul tat,
b) az egész ség ügyi szol gál ta tót, ahol a jo go sult a te vé -

keny sé get vé gez he ti,
c) a Hi va talt.
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Záró és átmeneti rendelkezések

13.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2007. áp ri lis 15. nap ján lép ha tály ba az zal, hogy

a) az e ren de let hatályba lépése elõtt, il let ve
b) az e ren de let hatályba lépését kö ve tõ 30 na pon be lül

a mû kö dé si nyil ván tar tás sal kap cso la to san be nyúj tott – az
a) pont sze rin ti eset ben e ren de let hatályba lépésének nap -
já ig el nem bí rált – ké rel met a Hi va tal az e ren de let
hatályba lépését kö ve tõ 60 na pon be lül bí rál ja el.

(2) E ren de let 2.  §-ának (5) be kez dé se 2007. ok tó ber 1.
nap ján lép ha tály ba. 2007. szep tem ber 30. nap já ig az alap -
nyil ván tar tás ba fel vett azon sze mé lyek ada ta i ról, akik ké -
rik a 4.  § (1) be kez dé se sze rin ti mû kö dé si nyil ván tar tás ba
tör té nõ fel vé te lü ket, az ETI elekt ro ni kus adat hor do zón – a
Hi va tal erre irá nyu ló ké rel mé nek az ETI-hez tör té nõ be ér -
ke zé sét kö ve tõ 8 na pon be lül – tá jé koz tat ja a Hi va talt.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az egész ség ügyi szak ké pe sí tést szer zett sze mé lyek
alap nyil ván tar tá sá ról, va la mint az egész ség ügyi szak dol go -
zók mû kö dé si nyil ván tar tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 27/1998.
(VI. 17.) NM ren de let,

b) az or vo sok, a fog or vo sok, a gyógy sze ré szek, va la -
mint a kli ni kai szak pszi cho ló gu sok alap nyil ván tar tá sá ról
és mû kö dé si nyil ván tar tá sá ról, va la mint a mû kö dé si nyil -
ván tar tás ban nem sze rep lõ sze mé lyek te vé keny sé gé nek
en ge dé lye zé sé rõl  szóló 30/1999. (VII. 16.) EüM ren de let,

c) az egész ség ügyi, szo ci á lis és gyer mek vé del mi te vé -
keny ség vég zé sé hez szük sé ges ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok 
és a ké pe sí tés meg szer zé sé rõl  szóló egyéb ta nú sít vá nyok
el is me ré sé rõl, to váb bá az ide ig le nes mû kö dé si nyil ván tar -
tás ba vé tel, va la mint az ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok és
egyéb ta nú sít vá nyok kül föl di el is mer te té sé hez szük sé ges
iga zo lá sok ki adá sá nak egyes el já rá si sza bá lya i ról  szóló
31/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let (a továb biak ban:
ER.) 17.  §-ának (2) be kez dé se, 17.  § (3) be kez dé sé nek
a) pont ja,

d) az Egész ség ügyi, Szo ci á lis és Csa lád ügyi Minisz -
térium En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal meg ala pí -

tá sá val össze füg gõ egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá -
sá ról  szóló 12/2003. (III. 28.) ESZCSM ren de let 3.  §-a és
5.  § (2) be kez dé se.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az or vo -
sok, fog or vo sok, gyógy sze ré szek és kli ni kai szak pszi cho -
ló gu sok fo lya ma tos to vább kép zé sé rõl  szóló 52/2003.
(VIII. 22.) ESZCSM ren de let 3.  §-ának (5) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A to vább kép zé si prog ra mot a Ma gyar Or vo si Ka -
ma ra, il let ve a Ma gyar Gyógy sze ré szi Ka ma ra ál tal té rí tés -
men te sen ren del ke zés re bo csá tott elekt ro ni kus for má ban,
va la mint írás ban kell be nyúj ta ni.”

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ER. be -
ve ze tõ szö ve gé ben az „egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi
CLIV. tör vény” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügy rõl
 szóló 1997. évi CLIV. tör vény (a továb biak ban: Eütv.)”
szö veg lép.

(6) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ER.
14.  § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az az or vo si, fog or vo si, ápo lói, va la mint szü lész -
nõi szak kép zett ség gel ren del ke zõ tag ál la mi ál lam pol gár,
aki a kül dõ vagy szár ma zá si tag ál lam ban a szak ma gya -
kor lá sá ra jo go sult, és Ma gyar or szá gon gaz da sá gi célú le -
te le pe dés nél kül egész ség ügyi te vé keny sé get kí ván foly -
tat ni az Eütv. 110.  §-ának (10) be kez dé se alap ján, kö te les
az EKH ré szé re az Etv. 56.  §-a sze rint – nyil ván tar tás ba
vé tel cél já ból – a te vé keny sé gét elõ ze tesen be je len te ni.”

(7) A vizs gá zott fo gá szok mû kö dé si nyil ván tar tá sá ban
fel kell tün tet ni, hogy a fog pót lás kö ré be tar to zó be avat ko -
zá sok és el já rá sok kö ré bõl te vé keny sé gük mely be avat ko -
zá sok ra, el já rá sok ra ter jed ki.

(8) Az e ren de let ha tály al épé sét meg elõ zõ en ki adott
alap- és mû kö dé si nyil ván tar tá si szá mok a továb biak ban is 
ér vé nye sek.

Az egész ség ügyi mi nisz te ri fel ada to kat ide ig le ne sen
 ellátó mi nisz ter ként:

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelethez

ALAPNYILVÁNTARTÁSI LAP

I. Sze mé lyi ada tok:

1. Név:................................................................................................................................................................................

2. Szü le té si név: .................................................................................................................................................................

3. Szü le té si hely, idõ: .........................................................................................................................................................

4. Any ja szü le tés ko ri neve: ................................................................................................................................................

5. Ál lam pol gár ság: .............................................................................................................................................................

*7. Le ve le zé si cím: .............................................................................................................................................................

*8. Te le fon szám:.................................................................................................................................................................

*9. E-ma il cím:....................................................................................................................................................................

II. A szak ké pe sí tés sel kap cso la tos ada tok:

1. Meg ne ve zé se:.................................................................................................................................................................

2. Ok le vél, bi zo nyít vány szá ma: ........................................................................................................................................

3. A ki ál lí tás he lye és idõ pont ja:........................................................................................................................................

4. A ki ál lí tó in téz mény meg ne ve zé se: ...............................................................................................................................

III. Az alap nyil ván tar tás szá ma:

A/.....

IV. Kül föl di egye te men szer zett ok le vél lel ren del ke zõk ese té ben:

1. Az el is mert (ho no sí tott) ok le vél/dip lo ma ál tal ta nú sí tott szak ké pe sí tés meg ne ve zé se:.................................................

2. El is me rõ (ho no sí tó) ok irat szá ma: .................................................................................................................................

3. Az el is me rés (ho no sí tás) he lye és idõ pont ja: .................................................................................................................

4. Az el is me rõ (ho no sí tó) ha tó ság (in téz mény) meg ne ve zé se: ..........................................................................................

5. Az el is me rés (ho no sí tás) fel té te le ként elõ írt vizs ga le té te lét ta nú sí tó ok irat

  a) szá ma: ......................................................................................................................................................................

  b) a ki ál lí tás he lye és idõ pont ja:...................................................................................................................................

  c) a ki ál lí tó in téz mény meg ne ve zé se: ..........................................................................................................................

V. Meg jegy zés:

Kelt: ..........................................................

.........................................................................
alá írás

* Ki zá ró lag a nyil ván tar tás ba vé telt ké rel me zõ sze mély erre irá nyu ló ké rel me és ön kén tes adat szol gál ta tá sa ese tén le het ki töl te ni!
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2. számú melléklet a 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelethez

Fény kép
he lye

MÛKÖDÉSI NYILVÁNTARTÁSI LAP

I. Sze mé lyi ada tok:

1. Név: ...........................................................................................................................................................................

2. Szü le té si név: .............................................................................................................................................................

3. Szü le té si hely, idõ:.....................................................................................................................................................

4. Any ja szü le tés ko ri neve:............................................................................................................................................

5. Ál lam pol gár ság:.........................................................................................................................................................

6. La kó hely (tar tóz ko dá si hely): ....................................................................................................................................

*7. Le ve le zé si cím: .........................................................................................................................................................

*8. Te le fon szám:.............................................................................................................................................................

*9. E-ma il cím: ...............................................................................................................................................................

II. A szak ké pe sí tés sel, szak irá nyú szak ké pe sí tés sel kap cso la tos ada tok (több szak ké pe sí tés, il let ve szak irá nyú szak ké pe -
sí tés ese tén mind egyik):

1. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: ..................................................................................................................................

2. Ok le vél, bi zo nyít vány szá ma:....................................................................................................................................

3. A ki ál lí tás he lye és idõ pont ja: ...................................................................................................................................

4. A ki ál lí tó in téz mény meg ne ve zé se: ...........................................................................................................................

III. Egyéb ada tok:

1. Alap nyil ván tar tás szá ma:...........................................................................................................................................

2. Elõ zõ mû kö dé si nyil ván tar tá si szám (ha van ilyen): .................................................................................................

3. Tu do má nyos fo ko zat

– nyil ván tar tá si szá ma: .............................................................................................................................................

– ki ál lí tás he lye és ide je: ..........................................................................................................................................

– ki ál lí tó in téz mény meg ne ve zé se:...........................................................................................................................

4. Nyelv is me ret

– mi lyen nyelv, mi lyen fo kon: .................................................................................................................................

– bi zo nyít vány szá ma: ..............................................................................................................................................

– ki ál lí tás he lye és ide je: ..........................................................................................................................................

– ki ál lí tó in téz mény meg ne ve zé se:...........................................................................................................................

– a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott eset ben az iga zolt ma gyar nyelv is me ret alap ján vé gez he tõ te vé keny sé gi
kör meg je lö lé se: ....................................................................................................................................................

5. A mun ka hely

– meg ne ve zé se: ........................................................................................................................................................

– címe: ......................................................................................................................................................................

– be osz tás: ................................................................................................................................................................

– a mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony jel le ge [2003. évi LXXXIV. tör vény 7.  § (2) be kez dés]: ........................
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6. Jog sza bály ál tal elõ írt to vább kép zés(ek) el vég zé sé nek

– idõ pont jai (több szak ké pe sí tés és/vagy szak irá nyú szak ké pe sí tés ese tén mind egyik re vo nat ko zó an): ................

– a mû kö dé si nyil ván tar tás meg újí tá sá hoz szük sé ges meg szer zett pon tok szá ma, faj tá ja: ......................................

7. Kor lá to zott al kal mas ság: ...........................................................................................................................................

8. A szak mai gya kor lat(ok)

– he lye: .....................................................................................................................................................................

– ide je: ......................................................................................................................................................................

9. Az egész ség ügyi te vé keny ség egy évet meg ha la dó szü ne tel te té sé nek ide je öt éven be lül (kez dõ és záró idõ pont):
  ...................................................................................................................................................................................

10. Szak mai ka ma rai tag ság

  – té nye: ...................................................................................................................................................................

  – tag ság kez de te és meg szû né se:............................................................................................................................

11. Az Eütv. sze rin ti el já rás ke re té ben ki sza bott jog erõs bün te tés té nye és bün te tést ki sza bó ha tá ro zat jog erõ re emel -
ke dé sé nek nap ja: ......................................................................................................................................................

IV. A mû kö dé si nyil ván tar tás szá ma:

V. A mû kö dé si nyil ván tar tás meg újí tá sá nak/tör lé sé nek idõ pont ja(i):

Tör lés oka:

VI. Iga zol vány cse ré jé nek, pót lá sá nak idõ pont ja(i):

VII. Kül föl di egye te men szer zett ok le vél lel ren del ke zõk ese té ben:

1. Az el is mert (ho no sí tott) ok le vél/dip lo ma ál tal ta nú sí tott szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: ............................................

2. El is me rõ (ho no sí tó) ok irat szá ma: .............................................................................................................................

3. Az el is me rés (ho no sí tás) he lye és idõ pont ja:.............................................................................................................

4. Az el is me rõ (ho no sí tó) ha tó ság (in téz mény) meg ne ve zé se:......................................................................................

5. Az el is me rés (ho no sí tás) fel té te le ként elõ írt vizs ga le té te lét ta nú sí tó ok irat

a) szá ma:...................................................................................................................................................................

b) a ki ál lí tás he lye és idõ pont ja: ...............................................................................................................................

c) a ki ál lí tó in téz mény meg ne ve zé se:.......................................................................................................................

*VIII. Az egész ség ügy te rü le tén a szak ér tõi mû kö dés sel kap cso la tos egyes kér dé sek sza bá lyo zá sá ról  szóló 14/1972.
(VII. 15.) EüM ren de let alap ján ki adott szak ér tõi en ge dély

– szak te rü let meg ne ve zé se: ......................................................................................................................................

– ér vé nyes sé gi ide je: ................................................................................................................................................

– ki ál lí tás kel te: ........................................................................................................................................................

IX. Meg jegy zés:

Kelt: ..........................................................

.........................................................................
alá írás

* Ki zá ró lag a nyil ván tar tás ba vé telt ké rel me zõ sze mély erre irá nyu ló ké rel me és ön kén tes adat szol gál ta tá sa ese tén le het ki töl te ni!
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3. számú melléklet a 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelethez

KÉRELEM

Alul írott .................................................................... (ké rel me zõ neve) ké rem, hogy az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si
és Köz igaz ga tá si Hi va tal az ezen ké re lem ben, va la mint a mel lé kelt ok ira tok ban és iga zo lá sok ban fog lal tak alap ján
 mûködési nyil ván tar tás ba ve gyen/mû kö dé si nyil ván tar tá so mat újít sa meg1

Név:.....................................................................................................................................................................................

Szü le té si név: ......................................................................................................................................................................

Szü le té si hely, idõ: ..............................................................................................................................................................

Any ja neve: .........................................................................................................................................................................

Ál lam pol gár ság: ..................................................................................................................................................................

La kó hely: ............................................................................................................................................................................

Tar tóz ko dá si hely (amennyi ben el tér): ...............................................................................................................................

*Le ve le zé si cím (amennyi ben el tér): ..................................................................................................................................

*Te le fon szám:.....................................................................................................................................................................

*E-ma il cím:........................................................................................................................................................................

I. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: .......................................................................................................................................

Ok le vél, bi zo nyít vány szá ma, kel te: ...................................................................................................................................

(El is me rés, ho no sí tás ese tén az el is me rõ, ho no sí tó ok irat szá ma, kel te: ............................................................................

II. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: ......................................................................................................................................

Ok le vél, bi zo nyít vány szá ma: .............................................................................................................................................

(El is me rés, ho no sí tás ese tén az el is me rõ, ho no sí tó ok irat szá ma, kel te: ............................................................................

Alap nyil ván tar tás szá ma: ....................................................................................................................................................

Elõ zõ mû kö dé si nyil ván tar tá si szám (ha van ilyen):...........................................................................................................

Je len le gi mun ka hely, mun ka vég zés he lyé nek ada tai:2

– meg ne ve zé se: ..................................................................................................................................................................
– címe:................................................................................................................................................................................
– szak te rü let meg ne ve zé se, amely te rü le ten tény le ge sen mun kát vé gez: ..........................................................................
– a mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony jel le ge [2003. évi LXXXIV. tör vény 7.  § (2) be kez dés]: ..................................

– meg ne ve zé se: ..................................................................................................................................................................
– címe:................................................................................................................................................................................
– szak te rü let meg ne ve zé se, amely te rü le ten tény le ge sen mun kát vé gez: ..........................................................................
– a mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony jel le ge [2003. évi LXXXIV. tör vény 7.  § (2) be kez dés]: ..................................

Ké rem, hogy a mû kö dé si nyil ván tar tás ban az aláb bi ada to kat is sze re pel tet ni szí ves ked jék

* Az egész ség ügy te rü le tén a szak ér tõi mû kö dés sel kap cso la tos egyes kér dé sek sza bá lyo zá sá ról  szóló 14/1972.
(VII. 15.) EüM ren de let alap ján ki adott szak ér tõi en ge dély
– szak te rü let meg ne ve zé se: ................................................................................................................................................
– ér vé nyes sé gi ide je: ..........................................................................................................................................................
– ki ál lí tás kel te: ..................................................................................................................................................................

A ké re lem hez az aláb bi ok ira to kat csa to lom:
– Tu do má nyos fo ko zat meg szer zé sét iga zo ló do ku men tum
– Nyelv is me ret iga zo ló do ku men tum
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– A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott eset ben az iga zolt ma gyar nyelv is me ret alap ján vé gez he tõ te vé keny sé gi kör
meg je lö lé se:

– Egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé re való al kal mas sá got vagy kor lá to zott al kal mas sá got iga zo ló ok irat3

– To vább kép zés(ek) el vég zé sé nek iga zo lá sai
– A szak mai gya kor lat(ok) iga zo lá sai
– Szak mai ka ma rai tag ság
– Ki sza bott jog erõs bün te tés vagy egyéb in téz ke dés re vo nat ko zó do ku men tu mok
– Az egész ség ügyi te vé keny ség két évet meg ha la dó szü ne tel te té sé re vo nat ko zó do ku men tu mok
– Egyéb: .............................................................................................................................................................................

Ki je len tem, hogy a ké re lem ben fel tün te tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Kelt: ...........................................

.............................................................
alá írás

1 A meg fe le lõ alá hú zan dó!
2 Több mun ka vi szony ra irá nyu ló jog vi szony ese tén mind egyik re kü lön-kü lön ki töl ten dõ.
3 Az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé nek egyes kér dé se i rõl szó ló 2003. évi LXXXIV. tör vény IV. fe je ze te sze rin ti ok irat(ok) kü lön csa to lan dó ak.
* Ki zá ró lag a nyil ván tar tás ba vé telt ké rel me zõ sze mély erre irá nyu ló ké rel me és ön kén tes adat szol gál ta tá sa ese tén le het ki töl te ni!
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Az egészségügyi miniszter
19/2007. (IV. 17.) EüM

r e n d e l e t e

a klinikai sugárfizikus egészségügyi felsõfokú
szakirányú szakképesítés megszerzésérõl

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
(a továb biak ban: Eütv.) 247.  §-a (2) be kez dé sé nek i) pont -
já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a köz pon ti ál lam igaz -
ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit -
ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 40.  §
(2)–(3) be kez dé sé re fi gye lem mel, az egész ség ügyi mi nisz -
te ri fel ada to kat ide ig le ne sen el lá tó mi nisz ter meg bí zá sá ról
 szóló 2/2007. (IV. 6.) ME ren de let re te kin tet tel, az egész -
ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ren de let ha tá lya egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú
szak kép zés ke re té ben kli ni kai su gár fi zi kus szak ké pe sí tést
(a továb biak ban: szak ké pe sí tés) meg szer zõ sze mé lyek re,
va la mint a kép zé sü ket vég zõ, az Eütv. 116.  §-ának (3) be -
kez dé se sze rin ti in téz mé nyek re ter jed ki.

2.  §

(1) Kli ni kai su gár fi zi kus egész ség ügyi fel sõ fo kú szak -
irá nyú szak kép zés (a továb biak ban: szak kép zés) kere -
tében ok le ve les kli ni kai su gár fi zi kus egész ség ügyi fel sõ -
fo kú szak irá nyú szak kép zett ség sze rez he tõ. A szakképe -
sítés meg szer zé sé nek a fel té te le it a mel lék let tar tal maz za.

(2) A szak kép zés az Eütv. 116.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben elõ írt fel té te lek nek meg fe le lõ fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek ben tör té nik.

(3) A szak kép zés be való be lé pés nél elõz mény ként el fo -
ga dott szak kép zett sé gek: egye te mi vagy mes ter kép zé si
sza kon meg szer zett fi zi ku si, fi zi ka ta ná ri, villamosmér -
nöki szak kép zett ség; mes ter kép zé si sza kon meg szer zett
egész ség ügyi mér nö ki szak kép zett ség.

(4) A szak kép zés meg kez dé sé nek a fel té te le a je lölt ko -
ráb bi ta nul má nyai sze rint élet tan, funk ci o ná lis ana tó mia,
su gár bi o ló gia, elekt ro mág ne ses ség, op ti ka, hõ tan, ter mo -
di na mi ka, sta tisz ti kus fi zi ka, ma te ma ti ka is me ret kö rök -
ben leg alább 30 órás, vizs gá val zá ru ló, alap kép zés ben
vagy mes ter kép zés ben (fõ is ko lán vagy egye te men) vagy
poszt gra du á lis kép zés ke re té ben, il let ve egye te mi vagy
egye tem ál tal szer ve zett tan fo lyam ke re té ben meg szer zett
is mere teinek – a kép zõ in téz mény ál tal ki ál lí tott – iga zo lá sa.

(5) A (4) be kez dés ben fog lalt fel té te lek tel je sü lé sé rõl
– a ki adott iga zo lás figye lembe véte lével – a szak kép zést
foly ta tó fel sõ ok ta tá si in téz mény dönt.



(6) Az (5) be kez dés sze rin ti dön tés el len a szak kép zés re
je lent ke zõ a fel sõ ok ta tá si in téz mény ta nul má nyi és vizs ga -
sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint jog or vos la ti le he -
tõs ség gel él het.

(7) Amennyi ben a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott is me -
re tek meg szer zé sét a szak kép zés re je lent ke zõ iga zol ni
nem tud ja, vagy fel té te lek tel je sí té sét az (5) be kez dés sze -
rint a fel sõ ok ta tá si in téz mény nem fo gad ja el, úgy a
szakkép zés meg kez dé sé hez a hi ány zó is me re tek bõl a szak -
kép zõ fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal szer ve zett, leg alább
30 órás, vizs gá val zá ru ló tan fo lyam (a továb biak ban: szint re -
ho zó tan fo lyam) tel je sí té se szük sé ges.

(8) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a szak kép zés re je lent ke -
zõ ket ér te sí ti

a) a szak kép zés be való fel vé tel rõl, a szak kép zés meg -
kez dé se idõ pont já ról, vagy

b) a szak kép zés meg kez dé sé nek a fel té te le ként a hi ány -
zó is me re tek bõl szint re ho zó tan fo lya mok tel je sí té sé nek a
kö ve tel mé nyé rõl, vagy

c) a je lent ke zés el uta sí tá sá ról.

3.  §

(1) A szak ké pe sí tés meg szer zé se az e jog sza bály ban
fog lalt el té ré sek kel az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú
szak kép zés rõl  szóló jog sza bály elõ írásai sze rint tör té nik.
A szak ké pe sí tést a kü lön jog sza bály ban erre fel ha tal ma zott
tes tü let ál tal ki adott ok le vél ta nú sít ja.

(2) A szak ké pe sí tés meg szer zé sét meg elõ zõ szak kép zé -
sért fi ze ten dõ té rí té si dí jat a fel sõ ok ta tá si in téz mény ha tá -
roz za meg.

4.  §

A szak ké pe sí tés sel az egész ség ügyi szol gál ta tá sok
nyúj tá sa so rán io ni zá ló su gár zás nak ki tett sze mé lyek
egész sé gé nek vé del mé rõl  szóló 31/2001. (X. 3.) EüM
rende let 11.  §-a sze rin ti egész ség ügyi fi zi kus, il let ve
az egész ség ügyi szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz szük sé ges
szak mai mi ni mum fel té te lek rõl  szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM ren de let sze rin ti or vos fi zi kus szak ké pe sí tés hez
kö tött te vé keny ség el lát ha tó.

5.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A 2.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szak kép zett -
ség gel ren del ke zõ azon sze mély szá má ra, aki e ren de let
ha tály ba lé pé se kor leg alább öt éve egész ség ügyi szol gál ta -
tó su gár te rá pi ás, ra di o ló gi ai vagy nuk le á ris me di ci na rész -
le gén tel jes mun ka ide jû mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi -
szony ban dol go zik, a vizs ga le té te lé hez tel je sí ten dõ fel té -
te le ket a szak kép zést foly ta tó fel sõ ok ta tá si in téz mény – a
mel lék let sze rin ti szak kép zé si idõ, il let ve a szak kép zé si
idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis kö te le zõ gya kor la tok és
tan fo lya mok kö ré nek csök ken té sé vel – ál la pít ja meg.

Az egész ség ügyi mi nisz te ri fel ada to kat ide ig le ne sen
 ellátó mi nisz ter ként:

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Melléklet a 19/2007. (IV. 17.) EüM rendelethez

A klinikai sugárfizikus szakképesítés megszerzésének a feltételei

Szak ma
Szak kép zé si

(szak gya kor la ti) 
idõ

A szak kép zés meg kez dé sé nek
fel té te le

Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis kö te le zõ gya kor lat és tan fo lyam

Kli ni kai 
su gár fi zi kus

48 hó nap Egye te mi vagy
mes ter kép zé si sza kon
meg szer zett
– fi zi ku si,
– fi zi ka ta ná ri,
– vil la mos mér nö ki
szak kép zett ség;
mes ter kép zé si sza kon
meg szer zett egész ség ügyi
mér nö ki szak kép zett ség.

Gya kor la tok I.1 16 hó

Su gár te rá pia2 3

Nuk le á ris me di ci na2 3

Ra di o ló gia2 4

Szá mí tó köz pont 1

Su gár vé de lem 2

Or vo si kép fel dol go zás 3

Gya kor la tok II. 20 hó

A vá lasz tott szak te rü le ten (su gár te rá pia, nuk le á ris me di ci na
vagy ra di o ló gia) el töl ten dõ to váb bi gya kor la ti idõ

Tu do má nyos mun ka 4 hó

A Gya kor la tok I. szak te rü le tek va la me lyik tárgy kö ré ben
vég zett tu do má nyos mun ka

Tan fo lya mok1 6 hó

Át fo gó su gár vé del mi tan fo lyam 0,5

A fi zi kai-mû sza ki mo dul tan fo lya mai 2

– Su gár fi zi ka, atom fi zi ka, mag fi zi ka, su gár zá sok

– Mû szer- és mé rés tech ni ka

– Ku ta tás mód szer ta ni is me re tek

– Egész ség ügyi in for ma ti ka

– Or vos bi o ló gi ai sta tisz ti ka

Az or vo si mo dul tan fo lya mai 2

– Kór élet tan

– Egész ség ügyi me nedzs ment, egész ség ügyi szer ve zés

– Bio eti ka

– Egész ség ügyi jog sza bá lyok

– Mi nõ ség ügyi alap is me re tek

A szak te rü le ti mo dul 1,5

– Su gár te rá pia

– Nuk le á ris me di ci na

– Ra di o ló gia

Szint re ho zó tan fo lya mok3

Élet tan

Funk ci o ná lis ana tó mia

Su gár bi o ló gia

Elekt ro mág ne ses ség, op ti ka

Hõ tan, ter mo di na mi ka, sta tisz ti kus fi zi ka

Ma te ma ti ka

Meg jegy zé sek:
1 A Gya kor la tok I. és a Tan fo lya mok sza bad ság gal nem rö vi dít he tõ ek.
2 A gya kor lat egye te mi su gár te rá pi ás, ra di o ló gi ai, nuk le á ris me di ci na in té zet ben vagy az egye tem ál tal a szak irá nyú szak kép zés be be vont egész ség ügyi szol -

gál ta tó nál vé gez he tõ.
3 A szint re ho zó tan fo lyam idõ tar ta má val a kép zés ide je meg hosszab bo dik.
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Az egészségügyi miniszter
20/2007. (IV. 19.) EüM

r e n d e l e t e

az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vénynek
a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra
és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó

rendelkezései végrehajtásáról  szóló
18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet, továbbá az emberi

reprodukcióra irányuló különleges eljárások
végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel

és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva
tárolására vonatkozó részletes szabályokról  szóló

30/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
(a továb biak ban: Eütv.) 247.  §-a (2) be kez dé sé nek p) és
qa) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a köz pon ti ál -
lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az
ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény
40.  § (2)–(3) be kez dé sé re fi gye lem mel, az egész ség ügyi
mi nisz te ri fel ada to kat ide ig le ne sen el lá tó mi nisz ter meg -
bí zá sá ról  szóló 2/2007. (IV. 6.) ME ren de let re te kin tet tel,
az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban 
meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vénynek a
szerv- és szö vet át ül te tés re, va la mint -tá ro lás ra és egyes
kór szö vet ta ni vizs gá la tok ra vo nat ko zó ren del ke zé sei vég -
re haj tá sá ról  szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1/A.  §-a a kö vet ke zõ h)–l) pon tok kal
egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„h) mi nõ ség irá nyí tá si rend szer: a mi nõ ség irá nyí tás

vég re haj tá sá ra szol gá ló szer ve ze ti fel épí tés, kö rül ha tá rolt
fe le lõs sé gi kö rök, el já rá sok, fo lya ma tok és erõ for rá sok
összes sé ge, amely ma gá ban fog lal ja a mi nõ ség hez köz vet -
le nül vagy köz vet ve hoz zá já ru ló te vé keny sé ge ket;

i) szak mai el já rás rend: egy fo lya mat lé pé se it – be le ért -
ve a fel hasz ná lan dó anya go kat és mód sze re ket is – és az
elv árt ered ményt be mu ta tó írott uta sí tás;

j) mi nõ sí tés: an nak az iga zo lá sa, hogy va la mely fo lya -
mat, szak mai el já rás rend, be ren de zés vagy kör nye zet fo -
lya ma to san meg fe lel a szab vá nyok ban meg ha tá ro zott elõ -
írásoknak és mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek nek; a mi nõ sí tés egy 
adott rend szer ha té kony sá gá nak ér té ke lé se cél já ból tör -
ténik;

k) kö vet he tõ ség: a szö vet, il let ve sejt he lyé nek meg ha -
tá ro zá sa és azo no sí tá sa a gyûj tés tõl a fel dol go zá son, a
vizs gá la ton és a tá ro lá son ke resz tül a re ci pi ens szá má ra

tör té nõ el jut ta tá sig, vagy a meg sem mi sí té sig tar tó fo lya -
mat va la mennyi lé pé se so rán, amely ma gá ban fog lal ja a
do nor, a re ci pi ens, a szö vet bank, to váb bá az át ül te tést vég -
zõ egész ség ügyi szol gál ta tó azo no sí tá sát; to váb bá ki ter jed
a szö ve tek kel, il let ve sej tek kel érint ke zés be ke rü lõ ter mé -
kek kel és anya gok kal kap cso la tos min den lé nye ges adat
meg ha tá ro zá sá nak és azo no sí tá sá nak a biz to sí tá sá ra is;

l) gyûj tõ szer ve zet: olyan egész ség ügyi szol gál ta tó,
amely em be ri szö ve tek és sej tek gyûj té sét vég zi azok fel -
dol go zá sa és tá ro lá sa nél kül.”

2.  §

Az R. a kö vet ke zõ 8/A.  §-sal egé szül ki:
„8/A.  § A do nor tes tét a ke gye le ti szem pon tok figye -

lembe véte lével úgy kell hely re ál lí ta ni, hogy az a le he tõ
leg na gyobb mér ték ben ha son lít son az ere de ti meg je le né -
sé re.”

3.  §

Az R. 12.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal
egé szül ki:

[A do nor egész ség ügyi do ku men tá ci ó já hoz csa tol ni
kell]

„e) a 9. szá mú mel lék let 1.2. pont ja sze rin ti do nor do ku -
men tá ci ót.”

4.  §

Az R. 15.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„15.  § (1) A szerv do nor nál a kü lön jog sza bály sze rin ti

sze ro ló gi ai vizs gá la to kat kell el vé gez ni. Amennyi ben az
el vég zett sze ro ló gi ai vizs gá la tok kö zül bár me lyik po zi tív,
a szer vet nem le het el tá vo lí ta ni, il let ve a már el tá vo lí tott
szer vet nem le het fel hasz nál ni.

(2) A szerv do nor nál a szerv ki vé telt ki zá ró oko kat a tu do -
mány min den ko ri ál lá sa sze rin ti or vos szak mai sza bá lyok
ha tá roz zák meg.

(3) A szö vet-, sejt do nor al kal mas sá gá nak fel té te le – az
em be ri rep ro duk ci ó ra irá nyu ló kü lön le ges el já rá sok do no -
rai ki vé te lé vel –, hogy meg fe lel jen a 7. szá mú mel lék -
letben fog lalt fel té te lek nek.

(4) A szö vet-, sejt do no ron – az em be ri rep ro duk ci ó ra
irá nyu ló kü lön le ges el já rá sok do no rai ki vé te lé vel – a
8. szá mú mel lék let sze rin ti vizs gá la to kat kell el vé gez ni.”

5.  §

Az R. a kö vet ke zõ 15/C.  §-sal egé szül ki:
„15/C.  § Vér sejt kép zõ õs sejt transz plan tá ció cél já ból

a szö vet bank ból köz vet le nül az át ül te tést vég zõ egész -
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ségügyi szol gál ta tó hoz ak kor jut tat ha tó el, ha az egész ség -
ügyi szol gál ta tó az át ül te tés re vo nat ko zó an mû kö dé si en -
ge déllyel ren del ke zik.”

6.  §

(1) Az R. 16.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„Szövetek és sejtek tárolására vonatkozó rendelkezések”

(2) Az R. 16.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Szö vet, va la mint sejt csak szö vet-, il let ve sejt bank -
ban (a továb biak ban együtt: szö vet bank) tá rol ha tó. A szö -
ve te ket, va la mint sej te ket tar tal ma zó cso ma go lá son a tá ro -
lás és a fel dol go zás so rán jel zõ cím két kell al kal maz ni.
A szö vet, va la mint sejt – fel dol go zá sá ig tör té nõ – tá ro lá sa
so rán a jel zõ cím ke a kö vet ke zõ ada to kat tar tal maz za:

a) az el tá vo lí tás idõ pont ja,
b) az el tá vo lí tást és a tá ro lást vég zõ egész ség ügyi szol -

gál ta tó neve és címe,
c) a szö vet vagy sejt tí pus neve,
d) a do nor azo no sí tó szám,
e) az eset le ges egész ség ká ro sí tó koc ká za tok ra tör té nõ

fi gyel mez te tés,
f) sa ját cél ra tör té nõ ado má nyo zás ese tén erre a tény re

tör té nõ uta lás.”

(3) Az R. 16.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A jel zõ cím kén a do nor neve nem sze re pel het. A do nor 
azo no sí tá sá ra a do nor azo no sí tó szám szol gál. A szö vet, il let -
ve sejt el tá vo lí tá sát vég zõ egész ség ügyi szol gál ta tó a szö vet-, 
il let ve sejt do no rok ról az egész ség ügyi ada tok ke ze lé sé re vo -
nat ko zó jog sza bá lyok, va la mint a 9. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zot tak sze rint nyil ván tar tást ve zet.”

(4) Az R. 16.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A szö vet, il let ve sejt szál lí tá sa so rán a 9. szá mú

mel lék let 1.4. pont ja sze rin ti szál lí tó tar tály ra vo nat ko zó
cím ké zé si elõ írásokat kell be tar ta ni.”

7.  §

Az R. a kö vet ke zõ 16/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ al cím mel
egé szül ki:

„Az em be ri szö ve tek és sej tek gyûj té sé re vo nat ko zó kö -
ve tel mé nyek

16/A.  § (1) Az em be ri szö ve tek és sej tek gyûj té sét a
(2)–(9) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek sze rint kell vé -
gez ni. A (2)–(9) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé se ket nem
kell al kal maz ni az em be ri rep ro duk ci ó ra irá nyu ló kü lön le -
ges el já rá sok do no ra és re ci pi en se kö zöt ti ado má nyo zás
ese tén, ha az ivar sej tek fel hasz ná lá sá ra azok tá ro lá sa
nélkül ke rül sor (köz vet len fel hasz ná lás).

(2) Em be ri szö ve tek és sej tek gyûj té sét az egész ség ügyi
szol gál ta tá sok szak mai mi ni mum fel té te le i rõl  szóló jog -
sza bály sze mé lyi fel té te le i nek meg fe le lõ szak or vo si szak -
ké pe sí tés sel és gya kor lat tal ren del ke zõ sze mély vé gez he ti.

(3) A szö vet bank vagy a gyûj tõ szer ve zet és a do nor ki -
vá lasz tá sát vég zõ egész ség ügyi szol gál ta tó kö zöt ti írás be li 
meg ál la po dás ban rög zí te ni kell azt az el já rás ren det, amely
a 7. szá mú mel lék let sze rin ti ki vá lasz tá si kri té ri u mok meg -
fe le lõ al kal ma zá sát biz to sít ja.

(4) A szö vet bank vagy a gyûj tõ szer ve zet és a szö vet, il -
let ve sejt gyûj té sét vég zõ egész ség ügyi szol gál ta tó kö zöt ti
írás be li meg ál la po dás ban meg kell ha tá roz ni a begyûj -
tendõ szö ve tek, sej tek, il let ve vizs gá la ti min ták jel le gét és
a gyûj tés so rán kö ve ten dõ el já rá so kat.

(5) Az egész ség ügyi szol gál ta tó szak mai el já rás ren det
al kot

a) a do nor sze mély azo nos sá gá nak azo no sí tá sá ra,
b) a do nor vagy a do nor csa lád ja hoz zá já ru lá sá ra,
c) a do nor 7. szá mú mel lék let sze rin ti ki vá lasz tá si kri -

té ri u ma i nak ér té ke lé sé re, va la mint
d) a do nor 8. szá mú mel lék let sze rin ti vizs gá la ta i nak

ér té ke lé sé re
vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sá nak el len õr zé sé re.

(6) A szö ve tek, il let ve sej tek do ná ci ós és gyûj té si el já rá -
sa i nak szak mai sza bá lya it, va la mint a szö vet bank ban tör -
té nõ fo ga dás ra vo nat ko zó szak mai kö ve tel mé nye ket a
9. szá mú mel lék let 1.1. és 1.5. pont jai tar tal maz zák.

(7) Az egész ség ügyi szol gál ta tó szak mai el já rás ren det
ké szít a 9. szá mú mel lék let ren del ke zé se i re fi gye lem mel,
amely ben rög zí ti a szö ve tek, sej tek, to váb bá a szö vet-, il -
let ve sejt min ták gyûj té si, cso ma go lá si, cím ké zé si, va la -
mint szál lí tá si el já rá sát. Az el já rás ren det úgy kell el ké szí -
te ni, hogy az tar tal maz za az el já rá sok fo lya ma ta i nak lé pé -
se it a szö vet nek, sejt nek, il let ve ezek min tá i nak a szövet -
bankba, to váb bá az át ül te tést, il let ve a szû rõ vizs gá la tot
vég zõ egész ség ügyi szol gál ta tó hoz tör té nõ megérke -
zéséig.

(8) A gyûj tést az – e te vé keny ség vég zé sé re is ki ter je dõ
mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ – egész ség ügyi szol gál -
ta tó a 9. szá mú mel lék let ren del ke zé se i re fi gye lem mel úgy 
vég zi, hogy a le he tõ leg ki sebb re csök ken ti a szö ve tek és
sej tek bak te ri á lis vagy egyéb szennye zé sé nek le he tõ sé gét.

(9) A szö ve tek és sej tek gyûj té sé hez olyan, a 9. szá mú
mel lék let sze rin ti esz kö zö ket, gyûj tõ anya go kat és -be -
ren de zé se ket kell hasz nál ni, ame lyek meg fe lel nek az in
vit ro or vos tech ni kai esz kö zök rõl  szóló jog sza bály, to -
váb bá a vo nat ko zó szak mai sza bá lyok sze rin ti kö ve tel -
mé nyek nek is.”

8.  §

Az R. 17/A.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal
egé szül ki:

[(3) A fe le lõs sze mély]
„g) jó vá hagy ja a 7. szá mú mel lék let sze rin ti ki zá rá si

kri té ri u mok alap ján tör té nõ do nor ér té ke lést.”
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9.  §

Az R. 18.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Ez a ren de let az em be ri szö ve tek és sej tek ado má -
nyo zá sá ra, gyûj té sé re, vizs gá la tá ra, fel dol go zá sá ra, meg -
õr zé sé re, tá ro lá sá ra és el osz tá sá ra vo nat ko zó mi nõ sé gi és
biz ton sá gi elõ írások meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2004. már ci us 
31-i 2004/23/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv -
nek, to váb bá a 2004/23/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv nek az em be ri szö ve tek és sej tek ado má nyo zá sá ra, 
gyûj té sé re, vizs gá la tá ra vo nat ko zó egyes tech ni kai kö ve -
tel mé nyek vo nat ko zá sá ban tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló,
2006. feb ru ár 8-i 2006/17/EK bi zott sá gi irány elv nek való
meg fe le lést szol gál ja.”

10.  §

(1) Az R. e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti 7. szá mú
mel lék let tel egé szül ki.

(2) Az R. e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti 8. szá mú
mel lék let tel egé szül ki.

(3) Az R. e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze rin ti 9. szá mú
mel lék let tel egé szül ki.

11.  §

(1) Az em be ri rep ro duk ci ó ra irá nyu ló kü lön le ges el já rá -
sok vég zé sé re vo nat ko zó, va la mint az ivar sej tek kel és
emb ri ók kal való ren del ke zés re és azok fa gyaszt va tá ro lá -
sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 30/1998.
(VI. 24.) NM ren de let (a továb biak ban: NMr.) 7.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A rep ro duk ci ós el já rás so rán al kal maz ni kell az
egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vénynek a szerv- 
és szö vet át ül te tés re, va la mint -tá ro lás ra és egyes kór szö -
vet ta ni vizs gá la tok ra vo nat ko zó ren del ke zé sei vég re haj tá -
sá ról  szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM ren de let 1/A.  §-át,
15/A.  §-át, 16.  §-át, to váb bá 16/A.  §-át, amennyi ben az
ivar sejt-ado má nyo zás nem há zas tár sak, il let ve élet tár sak
kö zött tör té nik, va la mint a 17/A.  §-át.”

(2) Az NMr. 8.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„Ez a ren de let az em be ri szö ve tek és sej tek ado má nyo -

zá sá ra, gyûj té sé re, vizs gá la tá ra, fel dol go zá sá ra, meg õr zé -
sé re, tá ro lá sá ra és el osz tá sá ra vo nat ko zó mi nõ sé gi és biz -
ton sá gi elõ írások meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2004. már ci us
31-i 2004/23/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv -
nek, to váb bá a 2004/23/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv nek az em be ri szö ve tek és sej tek ado má nyo zá sá ra, 
gyûj té sé re, vizs gá la tá ra vo nat ko zó egyes tech ni kai kö ve -
tel mé nyek vo nat ko zá sá ban tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló,
2006. feb ru ár 8-i 2006/17/EK bi zott sá gi irány elv nek való
meg fe le lést szol gál ja.”

(3) Az NMr. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 4. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

12.  §

(1) A fer tõ zõ be teg sé gek és a jár vá nyok meg elõ zé se ér -
de ké ben szük sé ges jár vány ügyi in téz ke dé sek rõl  szóló
18/1998. (VI. 3.) NM ren de let 42.  §-a a kö vet ke zõ (3) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(3) Ez a ren de let a 2004/23/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi irány elv nek az em be ri szö ve tek és sej tek ado má -
nyo zá sá ra, gyûj té sé re, vizs gá la tá ra vo nat ko zó egyes tech -
ni kai kö ve tel mé nyek vo nat ko zá sá ban tör té nõ végrehaj -
tásáról  szóló, 2006. feb ru ár 8-i 2006/17/EK bi zott sá gi
irányelv II. szá mú mel lék le te 1.1–1.4. pont ja i nak való meg -
felelést szol gál ja.”

(2) Az in vit ro di ag nosz ti kai or vos tech ni kai esz kö zök -
rõl  szóló 8/2003. (III. 3.) ESZCSM ren de let 16.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ez a ren de let az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács az
in vit ro di ag nosz ti kai or vos tech ni kai esz kö zök rõl  szóló
98/79/EK irány el vé nek, to váb bá a 2004/23/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv nek az em be ri szö ve tek és
sej tek ado má nyo zá sá ra, gyûj té sé re, vizs gá la tá ra vo nat ko -
zó egyes tech ni kai kö ve tel mé nyek vo nat ko zá sá ban tör té -
nõ vég re haj tá sá ról  szóló, 2006. feb ru ár 8-i 2006/17/EK bi -
zott sá gi irány elv IV. szá mú mel lék le te 1.3.8–1.3.10. pont -
ja i nak való meg fe le lést szol gál ja.”

13.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg az R.

a) 8.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „a Fo dor Jó zsef
 Országos Köz egész ség ügyi Köz pont (a továb biak ban:
OKK)” szö veg rész he lyé be az „az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si 
Hi va tal (a továb biak ban: OTH) or szá gos tisz ti fõ or vos ál tal 
ki je lölt in té ze te” szö veg,

b) 10.  § (1) be kez dé sé ben az „OKK” szö veg rész he lyé -
be az „OTH or szá gos tisz ti fõ or vos ál tal ki je lölt in té ze te”
szö veg,

c) 15/A.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, to váb bá 17/A.  §
(3) be kez dé se d) pont já ban és a 17/A.  § (4) be kez dé sé ben
az „ille té kes me gyei in té ze tét” szö veg rész he lyé be az
„ille té kes re gi o ná lis in té ze tét” szö veg,

d) 15/A.  § (1) és (3) be kez dé sé ben az „ille té kes me gyei
in té ze te” szö veg rész he lyé be az „ille té kes re gi o ná lis in té -
ze te” szö veg,

e) 15/B.  §-ában az „Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
(a továb biak ban: OTH)” szö veg rész he lyé be az „OTH”
szö veg
lép.
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(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
4. szá mú mel lék le té nek a) pont já ban az „(ÁNTSZ OKK
Bu da pest, 1097 Gyá li út 2–6.)” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(3) Ez a ren de let a 2004/23/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi irány elv nek az em be ri szö ve tek és sej tek ado má -
nyozá sá ra, gyûj té sé re, vizs gá la tá ra vo nat ko zó egyes tech ni -
kai kö ve tel mé nyek vo nat ko zá sá ban tör té nõ vég re haj tá sá ról
 szóló, 2006. feb ru ár 8-i 2006/17/EK bi zott sá gi irány elv nek
való meg fe le lést szol gál ja.

Az egész ség ügyi mi nisz te ri fel ada to kat ide ig le ne sen
 ellátó mi nisz ter ként:

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

1. számú melléklet
a 20/2007. (IV. 19.) EüM rendelethez

„7. számú melléklet
a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez

A szövetek (sejtek) donoraira vonatkozó kiválasztási
kritériumok (a reproduktív sejtek donorai

kivételével)

A do no rok ki vá lasz tá si kri té ri u mai az egyes sej tek/szö -
ve tek al kal ma zá sá hoz kap cso ló dó koc ká za tok elem zé sén
ala pul nak. E koc ká za tok je le it egész ség ügyi vizs gá lat tal,
az or vo si kór tör té net át te kin té sé vel, az élet ve ze tés vizs gá -
la tá val, bi o ló gi ai vizs gá lat tal, post mor tem vizs gá lat tal
(ha lott ból tör té nõ szö vet el tá vo lí tás ese té ben) és bár mely
más al kal mas vizs gá lat tal kell azo no sí ta ni. A do no ro kat az 
ado má nyo zás ból ki kell zár ni, ha az aláb bi kri té ri u mok
bár me lyi ke fenn áll:

1. Ha lott ból tör té nõ szö vet el tá vo lí tás

1.1. Ál ta lá nos ki zá rá si kri té ri u mok
1.1.1. A ha lál oka is me ret len, ki vé ve, ha a szö vet el tá vo -

lí tá sát kö ve tõ bon co lás fel tár ja a ha lál okát, és az e pont ban 
meg ha tá ro zott ál ta lá nos ki zá rá si kri té ri u mok egyi ke sem
áll fenn.

1.1.2. Is me ret len ere de tû be teg ség a kór tör té net ben.
1.1.3. Rossz in du la tú be teg ség, ki vé ve tel je sen gyó gyult

in situ car ci no ma.
1.1.4. Át vi he tõ szi va csos en cep ha lo pat hi ák (TSE-k; pél -

dá ul Cre utz feld–Ja kob-kór, va ri áns Cre utz feld–  Jakob-kór):
aki a csa lá di anam né zis sze rint ve szé lyez tett a TSE ki ala -
ku lá sa te kin te té ben; aki nél sza ru hár tya vagy ke mény agy -
hár tya (dura ma ter) transz plan tá ció tör tént, és az, aki ko -
ráb ban em be ri agy ala pi mi rigy bõl ké szült gyógy sze re ket
ka pott. A Cre utz feld–Ja kob-kór új va ri á ci ó ja ese té ben
szük ség sze rint to váb bi óv in téz ke dé se ket kell ten ni.

1.1.5. Az ado má nyo zás ide jén nem ke zelt ál ta lá nos fer tõ zés, 
be le ért ve a bak te ri á lis be teg sé ge ket, az ál ta lá nos vírusos,

gom bás vagy pa ra zi tás fer tõ zé se ket, vagy az ado má nyo -
zan dó szö ve tek és sej tek je len tõs he lyi fer tõ zé sét. A bak té -
ri um okoz ta vér mér ge zés ben meg be te ge dett do nor ese té -
ben a koc ká za to kat ér té kel ve, a szem go lyó el tá vo lít ha tó
át ül te tés cél já ra az zal a fel té tel lel, hogy a sza ru hár tyát szö -
vet te nyé szet ben kell tá rol ni an nak ér de ké ben, hogy a be ül -
te tés elõtt le he tõ vé vál jon a szö vet bár mi fé le bak te ri á lis
szennye zõ dé sé nek ki mu ta tá sa.

1.1.6. A HIV-fer tõ zés kór elõz mé nye, kli ni kai vagy la -
bo ra tó ri u mi bi zo nyí té ka, akut vagy kró ni kus he pa ti tis B
(ki vé ve a bi zo nyí tott im mun stá tu sú sze mé lyek ese té ben),
he pa ti tis C és HTLV I/II át vi te lé nek koc ká za ta, vagy e fer -
tõ zé sek koc ká za ti té nye zõ i nek je len lé te.

1.1.7. Olyan kró ni kus, ál ta lá nos au to im mun be teg ség a
kór tör té net ben, amely az el tá vo lí tan dó szö vet mi nõ sé gé re
ká ros ha tás sal le he tett.

1.1.8. An nak je lei, hogy a do nor vér min tá i nak vizs gá la ti 
ered mé nyei nem lesz nek meg fe le lõ ek az aláb bi ak  miatt:

a) vér hí gu lás elõ for du lá sa, a 8. szá mú mel lék let 2.3. pont -
jában meg adott le írás sze rint, amennyi ben transz fú zió elõt ti
min ta nem áll ren del ke zés re, vagy

b) im mun szupp resszív anya gok kal vég zett ke ze lés.

1.1.9. A koc ká zat ér té ke lés alap ján az át vi he tõ be teg sé -
gek re vo nat ko zó bár mely más koc ká za ti té nye zõ je len lé te,
figye lembe véve a do nor uta zá si és ex po zí ci ós elõ tör té ne -
tét, va la mint a fer tõ zõ be teg sé gek he lyi elõ for du lá si gya -
ko ri sá gát.

1.1.10. A do nor tes tén olyan fi zi kai el vál to zá sok ész lel -
he tõ ek, ame lyek meg ala poz zák a do nor ki zá rá sát, kü lö nös
te kin tet tel az át vi he tõ be teg sé gek koc ká za tá ra.

1.1.11. Mér ge zés (pél dá ul ci a nid, ólom, hi gany, arany).

1.1.12. A kór tör té net ben hí gí tott élõ ví rus sal tör tént
vak ci ná ció.

1.1.13. A kór elõz mény sze rint az el hunyt szerv-, szö vet -
transz plan tá ció re ci pi en se volt.

1.2. Kis ko rú do nor ra vo nat ko zó to váb bi ki zá rá si krité -
riumok

HIV-po zi tív anya gyer me ke do nor ként nem szere -
pelhet.

2. Élõ sze mély bõl tör té nõ szö vet el tá vo lí tás

2.1. Au to lóg fel hasz ná lás (sej tek vagy szö ve tek el tá vo -
lí tá sa és fel hasz ná lá sa ugyan azon a sze mé lyen)

Ha az el tá vo lí tott szö ve te ket és sej te ket tá rol ni vagy te -
nyész te ni kell, az al lo gén élõ do no rok ra vo nat ko zó vizs gá -
la tok kal meg egye zõ bi o ló gi ai mi ni mum vizs gá la to kat kell
al kal maz ni. A po zi tív vizs gá la ti ered mény nem szük ség -
sze rû en aka dá lyoz za azt, hogy a szö ve te ket vagy sej te ket,
vagy azok ból ké szült bár mely ter mé ket tá rol ják, fel dol -
goz zák vagy újra be ül tes sék, ha meg fe le lõ el kü lö ní tett tá -
ro lá si le he tõ ség áll ren del ke zés re an nak biz to sí tá sá ra,
hogy ne áll jon fenn a más szö ve tek kel való ke reszt -
szennye zés, já ru lé kos anya gok kal tör té nõ szennye zés, il -
let ve az el cse ré lés koc ká za ta.
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2.2. Al lo gén fel hasz ná lás (sej tek vagy szö ve tek el tá vo -
lí tá sa az egyik sze mély bõl és azok fel hasz ná lá sa egy má sik 
sze mé lyen)

2.2.1. Az al lo gén do nort egész sé gi ál la po ta és kór tör té -
ne te alap ján kell ki vá lasz ta ni: a do nor ál tal ki töl tött kér dõ -
ív, va la mint az egész ség ügyi szol gál ta tá sok szak mai mi ni -
mum fel té te le i rõl  szóló jog sza bály sze mé lyi fel té te le i nek
meg fe le lõ szak or vo si szak ké pe sí tés sel és gya kor lat tal ren -
del ke zõ sze mély ál tal fel vett kór tör té net alap ján, fi gye -
lem mel a 2.2.2. pont ren del ke zé se i re. En nek az ér té ke lés -
nek ki kell ter jed nie azon je len tõs té nye zõk re is, ame lyek
se gít het nek azon sze mé lyek azo no sí tá sá ban és ki szû ré sé -
ben, akik nél az ado má nyo zás má sok szá má ra egész sé gi
koc ká za tot je lent het, pél dá ul be teg sé gek át vi te lé nek le he -
tõ sé gé re te kin tet tel, il let ve sa ját ma guk szá má ra egész sé gi
koc ká za tot je lent. A gyûj té si fo lya mat az ado má nyo zás
ese tén nem ve szé lyez tet he ti a do nor egész sé gi ál la po tát.
Köl dök zsi nór vér vagy am ni on hár tya ado má nyo zá sa kor ez 
a fel té tel az anyá ra és a cse cse mõ re is vo nat ko zik.

2.2.2. Az al lo gén do nor ki vá lasz tá si kri té ri u ma it a szö -
vet fel dol go zó és -tá ro ló egy ség, to váb bá – a köz vet len fel -
hasz ná lás ese té ben – az át ül te tést vég zõ or vos ál la pít ja
meg és do ku men tál ja, az ado má nyo zás ra ke rü lõ spe ci á lis
szö ve tek vagy sej tek, va la mint a do nor tes ti ál la po ta, kór -
tör té ne te és vi sel ke dés tör té ne te, va la mint a do nor egész sé -
gi ál la po tá nak iga zo lá sá ra szol gá ló kli ni kai és la bo ra tó ri u -
mi vizs gá la tok ered mé nyé nek együt tes figye lembevétele
alap ján.

2.2.3. A ha lott ból tör té nõ szö vet el tá vo lí tás ra vo nat ko zó 
ki zá rá si kri té ri u mo kat az élõ bõl tör té nõ el tá vo lí tás ese té -
ben is al kal maz ni kell. Az ado má nyo zás ra ke rü lõ szö vet
vagy sejt jel le gé tõl füg gõ en to váb bi spe ci á lis ki zá rá si kri -
té ri u mok is al kal maz ha tó ak, pél dá ul:

a) ter hes ség (köl dök zsi nór vér sej tek do no rai és
amnion hártya-donorok, va la mint vér kép zõ õs sej tek test -
vé rek kö zöt ti ado má nyo zá sa ki vé te lé vel),

b) szop ta tás,

c) vér kép zõ õs sej tek ese té ben az örök le tes té nye zõk át -
vi te lé nek le he tõ sé ge

té nyé re te kin tet tel.”

2. számú melléklet
a 20/2007. (IV. 19.) EüM rendelethez

„8. számú melléklet
a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez

A szövet-, sejtdonorok esetében elvégzendõ
laboratóriumi vizsgálatok (a reproduktív sejtek

donorai kivételével)

1. A do no ron a fer tõ zõ be teg sé gek és a jár vá nyok meg -
elõ zé se ér de ké ben szük sé ges jár vány ügyi in téz ke dé sek rõl

 szóló 18/1998. (VI. 3.) NM ren de let 24.  § (2) bekezdé -
sében meg ha tá ro zott vizs gá la to kat kell el vé gez ni.

1.2. Amennyi ben a do nor kór tör té ne te és az ado má nyo -
zás ra ke rü lõ szö vet vagy sej tek jel lem zõi in do kol ják, to -
váb bi vizs gá la tok is el vég zen dõ ek. Szük ség sze rint el vég -
zen dõ vizs gá lat pél dá ul: RhD, HLA, ma lá ria, CMV,  Toxo -
plasma, EBV, Try pa no so ma cru zi.

1.3. Au to lóg do no rok ese té ben a 7. szá mú mel lék let
2.1. pont ja al kal ma zan dó.

2. Bi o ló gi ai tu laj don ság (mar ker) meg ha tá ro zá sa kor
az aláb bi ál ta lá nos kö ve tel mé nye ket kell be tar ta ni

2.1. A vizs gá la to kat az egész ség ügyi szol gál ta tá sok
szak mai mi ni mum fel té te le i rõl  szóló jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott im mun ge ne ti kai la bor ban kell vé gez ni.

2.2. A bi o ló gi ai vizs gá la to kat a do nor vér szé ru mán
vagy plaz má ján kell el vé gez ni, azok nem vé gez he tõk más
test fo lya dé ko kon vagy vá la dé ko kon – pél dá ul vi zes vagy
üveg sze rû test ned ve ken –, ki vé ve, ha az ilyen fo lya dé kok -
ra va li dált teszt hasz ná la tá val vég zett vizs gá lat kli ni ka i lag
kü lö nö sen in do kolt.

2.3. Amennyi ben a po ten ci á lis do no rok vért vesz tet tek
és az ado má nyo zást köz vet le nül meg elõ zõ en a vér vesz te -
ség pót lá sá ra vért, vér kom po nen se ket, kol lo i do kat vagy
krisz tal lo i do kat kap tak, a min tá ban fenn ál ló vér hí gu lás
kö vet kez té ben a vér vizs gá lat ered mé nye ér té kel he tet len
le het, ha

a) ante mor tem (a ha lál be áll tát meg elõ zõ en vég zett)
vér min ta le vé tel ese tén a vér, vér kom po nen sek és/vagy
kol lo i dok a vér min ta vé telt meg elõ zõ 48 órá ban ke rül tek
be adás ra, vagy ha krisz tal lo i do kat a vér min ta le vé te lét
meg elõ zõ egy órán be lül ad tak be, vagy

b) post mor tem (a ha lál be áll tát köve tõen vég zett) vér -
min ta le vé tel ese tén, a vér, vér kom po nen sek és/vagy kol -
loidok a ha lál be áll tát meg elõ zõ 48 órá ban ke rül tek be -
adás ra, vagy ha krisz tal lo i do kat a ha lál be áll tát meg elõ zõ
egy órán be lül ad tak be.

A szö vet- és sejt fel dol go zó és -tá ro ló egy sé gek az
50%-nál ma ga sabb plaz ma di lú ci ó val ren del ke zõ do no rok -
tól ak kor fo gad hat nak szö ve te ket és sej te ket, ha az al kal -
ma zott vizs gá la ti el já rá so kat va li dál ták ilyen plaz má ra,
vagy a transz fú zi ót meg elõ zõ en le vett min ta rendelke -
zésre áll.

2.4. Ha lott ból tör té nõ szö vet el tá vo lí tás ese té ben a le vett 
vér min ták nak köz vet le nül a ha lál be áll ta elõt ti idõ pont ból
kell szár maz ni uk; ilyen min ta hi á nyá ban a vér min tá kat a
ha lál be áll tát kö ve tõ le he tõ leg ko ráb bi idõ pont ban, de leg -
ké sõbb a ha lál be áll tát kö ve tõ 24 órán be lül kell le ven ni.

2.5. Min ta vé tel
2.5.1. Élõ bõl tör té nõ szö vet el tá vo lí tás ese té ben (gya -

kor la ti okok ból az al lo gén csont ve lõ õs sejt-do no rok és a
pe ri fé ri ás vér vér kép zõ õs sejt je i nek do no rai ki vé te lé vel) a
vér min tá kat az ado má nyo zás idõ pont já ban, ha ez nem
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 lehetséges, az ado má nyo zást kö ve tõ 7 na pon be lül kell le -
ven ni (a továb biak ban: ado má nyo zás ko ri min ta).

2.5.2. Amennyi ben az al lo gén élõ do no rok szö ve tei és
sejt jei hosszabb idõn ke resz tül is tá rol ha tók, 180 nap el -
telté vel is mé telt min ta vé telt és vizs gá la tot kell vé gez ni.
Ezen is mé telt vizs gá lat so rán az ado má nyo zás ko ri min ta
leg fel jebb 30 nap pal az ado má nyo zás elõtt és leg fel jebb
7 nap pal az ado má nyo zás után ve he tõ le.

2.5.3. Amennyi ben az al lo gén élõ do no rok szö ve tei és
sejt jei nem tá rol ha tók hosszú idõn át, és így az is mé telt
min ta vé tel nem le het sé ges, a 2.5.1. al pont sze rint kell el -
jár ni.

2.6. Ha élõ bõl tör té nõ el tá vo lí tás ese té ben a do nor
(csont ve lõ õs sej tek és a pe ri fé ri ás vér vér kép zõ õs sejt jei
do no rai ki vé te lé vel) 2.5.1. al pont ban meg ha tá ro zott ado -
má nyo zás ko ri min tá ját ki egé szí tõ nuk le in sav sok szo ro zó
el já rás (NAT) vizs gá lat nak ve tet ték alá HIV, HBV és
HCV ki mu ta tá sá ra, az is mé telt vér min ta vizs gá lat nem
szük sé ges. Az új bó li vizs gá lat mel lõz he tõ ab ban az eset -
ben is, ha az el já rás az adott ví ru sok ra va li dált in ak ti vá ci ós 
lé pést tar tal maz.

2.7. Csont ve lõ és pe ri fé ri ás vér vér kép zõ õs sejt je i nek
gyûj té se ese tén a vér min tát az ado má nyo zást meg elõ zõ
30 na pon be lül kell le ven ni a vizs gá lat hoz.

2.8. Új szü lött do nor ese té ben a bi o ló gi ai vizs gá la to kat a 
do nor édes any ján is el le het vé gez ni, el ke rü len dõ a cse -
csemõn vég zen dõ or vo si lag in do ko lat lan el já rá so kat.”

3. számú melléklet
a 20/2007. (IV. 19.) EüM rendelethez

„9. számú melléklet
a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez

A szövetek (sejtek) donációs és gyûjtési eljárásai

A szövetek (sejtek) fogadása a szövetfeldolgozó
és -tároló egységben

1. Do ná ci ós és gyûj té si el já rá sok

1.1. Szö ve tek és sej tek gyûj té se
1.1.1. A gyûj tést a do nor, va la mint az ado má nyo zott

szö ve tek és sej tek jel le gé nek meg fele lõen kell vé gez ni.
Az el tá vo lí tást úgy kell el vé gez ni, hogy az meg fe lel jen az
arra vo nat ko zó szak mai sza bá lyok nak.

1.1.2. A gyûj tés so rán biz to sí ta ni kell, hogy az a szö ve -
tek/sej tek vég sõ kli ni kai fel hasz ná lás hoz szük sé ges tu laj -
don sá ga it ne ve szé lyez tes se, és a leg ki sebb re kell csök -
ken te ni azok mik ro bi o ló gi ai szennye zõ dé sé nek koc ká za -
tát, kü lö nö sen ha ezt köve tõen a szö ve te ket és sej te ket nem 
le het ste ri li zál ni.

1.1.3. El hunyt sze mély bõl tör té nõ el tá vo lí tás ese tén a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mi ni mum fel té te lek nek

meg fe le lõ esz kö zö ket, be ren de zé se ket és he lyi sé ge ket kell 
hasz nál ni.

1.1.4. Ha lott ból tör té nõ el tá vo lí tás ese té ben a gyûj tés
he lyét, ide jét, va la mint a ha lál be áll ta és az el tá vo lí tás kö -
zöt ti idõt is rög zí te ni kell a do ku men tá ci ó ban an nak el len -
õr zé se ér de ké ben, hogy a szö ve tek/sej tek al kal ma sak-e az
át ül te tés re.

1.1.5. Élõ bõl tör té nõ szö vet el tá vo lí tás ese té ben a do nor 
egész ség ügyi do ku men tá ci ó já ban rög zí te ni kell és meg
kell vizs gál ni a gyûj tés so rán be kö vet ke zett min den olyan
ked ve zõt len ese ményt, ami az élõ do nor egész ség ká ro so -
dá sá ra ve zet he tett vol na, to váb bá az ese mény okát is ki
kell vizs gál ni.

1.1.6. Be kell tar ta ni a kü lön jog sza bály sze rin ti higié -
niás fel té te le ket, a szö ve tek vagy sej tek szennye zõ dé si
koc ká za tá nak leg ki sebb mér té kû re csök ken té se cél já ból.

1.2. Do nor do ku men tá ció
1.2.1. A do nor ra vo nat ko zó an a kö vet ke zõ ada to kat kell 

rög zí te ni:
a) a do nor azo no sí tó ada tai (ke reszt név, ve ze ték név,

szü le té si idõ; ha az ado má nyo zás ban egy anya és gyer me ke
érin tett, mind az anya neve és szü le té si ide je, mind pe dig a
gyer mek szü le té si ide je, és ha is mert, a neve);

b) élet kor, nem, kór tör té net és az élet ve ze tés re vo nat -
ko zó, a ki zá rá si okok meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges ada tok;

c) a test vizs gá la tá nak ered mé nye, ahol al kal maz ha tó;
d) a vér hí gu lás kép le te, ahol al kal maz ha tó;
e) kli ni kai ada tok, la bo ra tó ri u mi vizs gá la ti ered mé nyek,

egyéb el vég zett vizs gá la tok ered mé nyei;
f) ha bon co lást vé gez tek, an nak ered mé nyét a nyil ván -

tar tás ban fel kell tün tet ni (a hosszabb ide ig nem tá rol ha tó
szö ve tek és sej tek ese té ben a bon co lás elõ ze tes szó be li je -
len té sét kell rög zí te ni);

g) a pe ri fé ri ás vér vér kép zõ õs sejt je i nek do no rai ese té -
ben do ku men tál ni kell a do nor al kal mas sá gát a ki vá lasz tott
re ci pi ens vo nat ko zá sá ban.

1.2.2. A gyûj tést vég zõ szer ve zet nek gyûj té si je len tést
kell ké szí te nie, ame lyet át kell adni a szö vet bank nak. E je -
len tés leg alább a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) a sej te ket/szö ve te ket fo ga dó szö vet fel dol go zó és
 -tároló egy ség azo no sí tó ja, meg ne ve zé se és címe;

b) a do nor azo no sí tó ada tai (be le ért ve a do nor azo no sí -
tá sá nak mód ját és az azt vég zõ sze mélyt is);

c) a ki vett szö ve tek és sej tek le írá sa és azo no sí tó ja (be -
le ért ve a vizs gá la ti min tá kat);

d) a gyûj té si sza ka szért fe le lõs sze mély or vo si pe csét -
szá ma és alá írá sa;

e) a gyûj tés nap ja, ide je (ahol lé nye ges, an nak kez de te
és vége), va la mint he lye és a hasz nált szak mai el já rás rend,
be le ért ve az elõ for dult vé let len ese mé nye ket; adott eset -
ben a gyûj tõ hely kör nye ze ti fel té te lei (azon he lyi ség le -
írása, ahol a gyûj tés tör tént);

f) ha lott ból tör té nõ el tá vo lí tás ese té ben a holt test tá ro -
lá sá nak kö rül mé nyei: hû té se (vagy an nak hi á nya), a hû tés
meg kez dé sé nek és be fe je zé sé nek idõ pont ja;
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g) a hasz nált re a gen sek és szál lí tá si ol da tok azo no sí tó ja/té -
tel szá ma.

Amennyi ben le het sé ges, a je len tés nek tar tal maz nia kell
a ha lál nap ját és idõ pont ját is.

Az ott hon le vett sper ma ese té ben a gyûj té si je len tés nek
ezt a tényt fel kell tün tet nie, és csak a kö vet ke zõ ket kell
tar tal maz nia:

a) a sej te ket/szö ve te ket fo ga dó szö vet bank meg ne ve -
zé se és címe;

b) a do nor azo no sí tó ja.
Amennyi ben mód van rá, a je len tés tar tal maz hat ja a

gyûj tés nap ját és idõ pont ját.

1.3. Cso ma go lás
1.3.1. A gyûj tést köve tõen min den le vett szö ve tet és sej -

tet olyan mó don kell be cso ma gol ni, amely a leg ki sebb re
csök ken ti a szennye zés koc ká za tát, és olyan hõ mér sék le -
ten kell tá rol ni, hogy az meg õriz ze a sej tek/szö ve tek szük -
sé ges jel lem zõ it és bi o ló gi ai mû kö dé sét. A cso ma go lás nak 
meg kell elõz nie a szö ve tek és sej tek cso ma go lá sát és szál -
lí tá sát vég zõ sze mé lyek szennye zõ dé sét.

1.3.2. A cso ma golt sej te ket/szö ve te ket olyan tar tály ban
kell szál lí ta ni, amely al kal mas bi o ló gi ai anya gok szál lí tá -
sá ra és meg õr zi az azok ban lévõ szö ve tek vagy sej tek biz -
ton sá gát és mi nõ sé gét.

1.3.3. Min den kí sé rõ, vizs gá la ti célú szö ve tet és vér -
min tát pon to san fel kell cím kéz ni a do nor ral való azo no sít -
ha tó sá guk biz to sí tá sá ra, és csa tol ni kell a min ta le vé te li
ide jét és he lyét fel tün te tõ fel jegy zést is.

1.4. A szál lí tó tar tály cím ké zé se
Amennyi ben köz ve tí tõ út ján tör té nik a szö ve tek/sej tek

szál lí tá sa, min den szál lí tó tar tályt leg alább a kö vet ke zõ ket
tar tal ma zó cím ké vel kell el lát ni:

a) a „SZÖVETEK ÉS SEJTEK”, il let ve a „VIGYÁZZ,
TÖRÉKENY!” fel irat;

b) azon in téz mény azo no sí tá sa (cím mel és te le fon szám -
mal), amely bõl a cso ma got szál lít ják és kon takt sze mély
meg je lö lé se;

c) a szö vet bank azo no sí tá sa (cím mel és te le fon szám -
mal), va la mint a tar tály át vé te le ér de ké ben meg ke re sen dõ
sze mély meg je lö lé se;

d) a szál lí tás meg kez dé sé nek nap ja és ide je;
e) a szö ve tek és sej tek mi nõ sé ge és biz ton sá ga szem -

pont já ból lé nye ges szál lí tá si fel té te lek re vo nat ko zó elõ -
írások;

f) sej tes ter mé kek ese tén a kö vet ke zõ jel zést is fel kell
tün tet ni: „SUGÁRZÁSNAK KITENNI TILOS!”; és

g) amennyi ben a ter mék is mer ten po zi tív egy fon tos
fer tõ zõ be teg ség mar ke ré re néz ve, fel kell tün tet ni a
„BIOLÓGIAI VESZÉLY” fel ira tot is;

h) au to lóg do no rok ese té ben fel kell tün tet ni a
„KIZÁRÓLAG AUTOLÓG FELHASZNÁLÁSRA” fel -
ira tot is;

i) a tá ro lá si fel té te lek re vo nat ko zó elõ írások (pél dá ul
„NEM FAGYASZTHATÓ”).

1.5. A szö ve tek/sej tek át vé te le a szö vet fel dol go zó és
-tá ro ló lé te sít mény ben

1.5.1. A le vett szö ve tek/sej tek szö vet bank ba tör té nõ
meg ér ke zé se kor do ku men tál tan iga zol ni kell, hogy a szál -
lít mány – be le ért ve a szál lí tá si fel té te le ket, cso ma go lást,
cím ké zést és a kap cso ló dó do ku men tá ci ót és min tá kat –
meg fe lel az e mel lék let ben sze rep lõ kö ve tel mé nyek nek és
a szö vet bank szak mai mi ni mum fel té te le i nek.

1.5.2. A szö vet bank nak biz to sí ta nia kell, hogy a fo ga -
dott szö ve te ket és sej te ket ka ran tén ban tart ja mind ad dig,
amíg azok és a kap cso ló dó do ku men tá ció el len õr zé se meg
nem tör té nik, vagy a kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lést
egyéb mó don nem iga zol ják. A fe le lõs sze mé lyek nek kell
vé gez ni ük a do nor ra/gyûj tés re vo nat ko zó lé nye ges in for -
má ci ók el len õr zé sét és az ado má nyo zás el fo ga dá sát.

1.5.3. A szö vet bank nak ren del kez nie kell szak mai el já -
rás rend del, ame lyek sze rint a szö ve tek és sej tek min den
egyes szál lít má nyát el len õr zik. Ezek nek ki kell ter jed ni ük
a tech ni kai kö ve tel mé nyek, va la mint a szö vet bank ál tal az
el fo gad ha tó mi nõ ség fenn tar tá sá hoz el en ged he tet len más
kri té ri u mok el len õr zé sé re is. A szö vet bank nak szak mai el -
já rás rend del kell ren del kez nie a nem meg fe le lõ vagy
 hiányos vizs gá la ti ered mé nyek kel ren del ke zõ szál lít má -
nyok ke ze lé sé re és el kü lö ní té sé re, az egyéb fel dol go zott,
tar tó sí tott vagy tá rolt szö ve tek és sej tek szennye zé se koc -
ká za tá nak ki zá rá sá ra.

1.5.4. A szö vet bank ban nyil ván tar tan dó ada tok nak
(a há zas társ vagy élet társ kö zöt ti ado má nyo zás ra szánt
rep ro duk tív sej tek do no rai ki vé te lé vel) a kö vet ke zõ ket
kell tar tal maz ni uk:

a) a hoz zá já ru lás, be le ért ve azon cé lok meg je lö lé sét,
ame lyek re a szö ve te ket és sej te ket fel le het hasz nál ni, va -
la mint a meg adott hoz zá já ru lás sze rin ti cél ra fel nem hasz -
nált szö ve tek és sej tek meg sem mi sí té sé re vo nat ko zó kü lön 
uta sí tá so kat,

b) a do nor kór tör té ne té nek fel vé te lé re és a gyûj tés re
vo nat ko zó min den szük sé ges adat,

c) a fi zi ká lis vizs gá lat, a la bo ra tó ri u mi és egyéb vizs gá -
la tok ered mé nyei,

d) al lo gén do no rok vo nat ko zá sá ban a do nor ki vá lasz tá -
sá nak el len õr zé se a fe le lõs sze mély ál tal,

e) au to lóg fel hasz ná lás ra szánt sejt kul tú rák ese té ben a
re ci pi ens gyógy szer al ler gi á já ra vo nat ko zó dokumen -
táció.”

4. számú melléklet
a 20/2007. (IV. 19.) EüM rendelethez

Az NMr. 3. szá mú mel lék le te az aláb bi 8. pont tal egé szül
ki:

„8. Spe ci á lis do no rok ese tén, il let ve epi de mi o ló gi ai
hely ze tek ben eset leg szük sé ges to váb bi vizs gá la tok.”
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Az egész ség ügyi mi nisz ter
4/2007. (EüK. 12.) EüM

u t a  s í  t á  s a

a lob bis ták fo ga dá sá nak rend jé rõl

A lob bi te vé keny ség rõl szó ló 2006. évi XLIX. tör vény -
ben (a to váb bi ak ban: Ltv.) fog lal tak ra fi gye lem mel a kö -
vet ke zõ uta sí tást adom ki:

Az uta sí tás ha tá lya

1. § Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed:
a) az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: Mi -

nisz té ri um) va la mennyi szer ve ze ti egy sé gé re,
b) a Mi nisz té ri um köz vet len fel ügye le te, il le tõ leg irá -

nyí tá sa alá tar to zó in téz mé nyek re.

Ko or di ná ló szer ve zet

2. § A Mi nisz té ri u mot, il let ve in téz mé nye it érin tõ lob bi -
te vé keny ség vég zé sé vel kap cso la tos ad mi niszt rá ci ós és
ko or di ná ci ós fel ada to kat az Mi nisz te ri Ka bi net (a továb -
biakban: Ka bi net) lát ja el.

A lob bi te vé keny ség gel kap cso la tos fel ada tok

3. § (1) Iga zol vánnyal ren del ke zõ lob bis tá val lob bi te vé -
keny ség re vo nat ko zó kap cso la tot mi nisz ter, ál lam tit kár,
va la mint a fel adat kör ében szak ál lam tit kár, fõ igaz ga tó,
igaz ga tó és fõ osz tály ve ze tõ, to váb bá a Ka bi net il let ve az
in téz mény ve ze tõ jé nek ese ti meg bí zá sa alap ján a Mi nisz -
té ri um, vagy az in téz mény más ve ze tõ je (to váb bi ak ban:
kap cso lat tar tás ra jo go sult fél) lé te sít het.

(2) A lob bis ták kal való kap cso lat tar tás ra jo go sul tak ne -
vét a Mi nisz té ri um, il let ve in téz mé nye hon lap ján köz zé
kell ten ni.

(3) A Mi nisz té ri um vagy in téz mé nyé nek egyéb mun ka -
tár sa a lob bi te vé keny ség re uta ló kez de mé nye zést kö te les
el uta sí ta ni és a kez de mé nye zés rõl fel jegy zés ben a kap cso -
lat tar tás ra jo go sult köz vet len ve ze tõ jét, il let ve a Ka bi net
Ve ze tõ jét tá jé koz tat ni. A tá jé koz ta tást kö ve tõ en a kap cso -
lat tar tás ra jo go sult köz vet len ve ze tõ dönt a kapcsolatfel -
vétel eset le ges el fo ga dá sá ról.

(4) A kap cso lat tar tás ra jo go sult fél leg ké sõbb 5 mun ka -
na pon be lül tá jé koz tat ja a lob bis tát az ér de mi kap cso lat fel -
vé tel aján lott mód já ról, a sze mé lyes meg be szé lés el fo ga -
dá sa ese tén an nak he lyé rõl, ide jé rõl és ter ve zett idõ tar ta -
má ról, il let ve a sze mé lyes meg be szé lés el uta sí tá sa ese tén
an nak oka i ról.

(5) A lob bis tá val foly ta tott sze mé lyes kap cso lat fel vé tel -
rõl írá sos em lé kez te tõt kell ké szí te ni és azt a hi va ta los ira -
tok ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kell ke zel ni.

(6) Az em lé kez te tõ nek tar tal maz nia kell:

a)  sze mé lyes kap cso lat fel vé tel idõ pont ját,

b) a sze mé lyes kap cso lat fel vé tel tár gyát és cél ját (a lob -
bis ta ja vas la tát),

c) a lob bis ta ne vét (a lob bi iga zol vá nya szá mát),

d) a lob bis ta meg bí zó ját,

e) a lob bis ta ál tal fel hasz nált esz kö zö ket:

ea) sze mé lyes kap cso lat fel vé tel (ide je, hely szí ne, al ka lom
meg je lö lé se, részt ve võk pon tos meg je lö lé se),

eb) nyom ta tott, tár gyi anyag fel hasz ná lá sa (pl. le ve lek,
szak mai hát tér anya gok, tu do má nyos ki ad vá nyok, ha tás ta -
nulmá nyok, ku ta tá sok, elem zé sek, ja vas la tok, de monst rá ci ós
esz kö zök),

ec) elekt ro ni ku san meg ka pott anya gok (pl. le ve lek,
szak mai hát tér anya gok, tu do má nyos ki ad vá nyok, ha tás ta -
nul má nyok, ku ta tá sok, elem zé sek, ja vas la tok);

f) az eset leg fel aján lott, il let ve el fo ga dott elõnyt, aján -
dé kot.

(7) Amennyi ben a lob bis ta az Ltv.-ben fog lal ta kat meg -
sér tet te, vagy a nyil ván tar tás ban nem sze rep lõ sze mély kí -
sé rel meg lob bi te vé keny sé get foly tat ni, a kap cso lat tar tás ra 
jo go sult fél a tény ál lás össze fog la ló le írá sát a ren del ke zés -
re álló bi zo nyí té kok egy ide jû csa to lá sá val azon nal meg -
kül di a Ka bi net nek, mely ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a
nyil ván tar tást ve ze tõ Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va talt.

(8) A meg ke re sés el uta sí tá sá nak in do ka i ról szó ló le ve -
let, il let ve a sze mé lyes kap cso lat fel vé tel rõl ké szült em lé -
kez te tõt a fo ga dó fél 5 mun ka na pon be lül meg kül di a Ka -
bi net nek.

(9) A Ka bi net a meg kül dött ira tok alap ján bel sõ nyil -
ván tar tást ve zet a lob bi te vé keny ség gel kap cso lat ban, fi -
gye lem mel a ne gyed éven kén ti tá jé koz ta tá si kö te le zett ség
tel je sí té sé nek tar tal mi kö ve tel mé nye i re.

(10) A Ka bi net a meg kül dött ira tok alap ján el ké szí ti, és
meg kül di a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap utol só nap já ig a
Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal ré szé re az Ltv. 30. § (4) be -
kez dé se sze rin ti ne gyed éves tá jé koz ta tót. Amennyi ben
lob bi te vé keny ség nem tör tént, a Ka bi net tá jé koz ta tót nem
ké szít.

(11) A tá jé koz ta tó ban sze rep lõ ada tok - a tá jé koz ta tó
köz zé té te lét meg elõ zõ en is - köz ér dek bõl nyil vá no sak.

Záró ren del ke zé sek

4. § (1) Ez az uta sí tás az Egész ség ügyi Köz löny ben tör -
té nõ köz zé té tel nap ján lép ha tály ba. 

az egész ség ügyi mi nisz te ri fel ada to kat ide ig le ne sen el -
lá tó mi nisz ter ként:

dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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IV. RÉSZ
Irány el vek, tá jé koz ta tók

Az egész ség ügyi mi nisz ter
8007/2007. (EüK. 12.) EüM

t á  j é  k o z  t a  t ó  j a

a lob bi zás sal kap cso la tos gya kor la ti kér dé sek rõl

2006. szep tem ber 1-jén ha tály ba lé pett a lob bi te vé keny -
ség rõl szó ló 2006. évi XLIX. tör vény (ol vas ha tó a Ma gyar
Köz löny 102. szá má ban), amely az Egész ség ügyi Mi nisz -
té rium mun ka tár sai szá má ra is új kö ve tel mé nye ket tá maszt.
Az aláb bi ak ban a he lyes el já rás ra kí ván juk a fi gyel met fel -
hív ni, il let ve né hány gya kor la ti ta ná csot adni.

1. Ha a kö rül mé nyek bõl vé lel mez he tõ, hogy kül sõ sze -
mély va la mely hi va ta li ügy mi kén ti el dön té se ér de ké ben
kér sze mé lyes meg hall ga tást, tisz táz ni kell, hogy ezt mi lyen 
mi nõ ség ben kéri.

A gaz da sá gi és tár sa dal mi ér de kek vé del mé re ala kult
szer ve ze tek (tár sa dal mi szer ve ze tek, egye sü le tek, ka ma -
rák és egyéb köz tes tü le tek) kép vi se lõ i nek érdekérvénye -
sítõ el já rá sa i ra a lob bi tör vény ha tá lya nem ter jed ki. Ve lük
kap cso lat ban az ed dig ki ala kult gya kor lat foly tat ha tó.
Ugyan ez vo nat ko zik az or szág gyû lé si, ön kor mány za ti
kép vi se lõk re, pol gár mes te rek re, a pár tok, köz ala pít vá -
nyok tiszt ség vi se lõ i re. Nem vo nat ko zik a lob bi tör vény
arra az eset re sem, ami kor va la mely ügy meg fe le lõ el in té -
zé se ér de ké ben a kap cso lat fel vé te lét a Mi nisz té ri um kez -
de mé nyez te, vagy ha va la ki (vagy va la mely szer ve zet) a
sa ját ügyé ben kér meg hall ga tást.

Az egyéb ese tek ben azon ban cél sze rû egye ne sen meg -
kér dez ni az il le tõ tõl (ha ezt maga nem em lí tet te), hogy iga -
zol vánnyal ren del ke zõ lob bis ta-e. Ezt a mi nõ sé gét a sze -
mé lyes ta lál ko zás so rán a Köz pon ti Igaz ság ügyi Ha tó ság
ál tal ki ál lí tott arc ké pes lob bi iga zol vány mel lett sze mé lyi
iga zol vánnyal (út le vél lel) is kö te les iga zol ni.

2. Iga zol vánnyal ren del ke zõ lob bis tá val ki zá ró lag az
errõ l szó ló mi nisz te ri uta sí tás ban meg ha tá ro zott, fõ osz -
tály ve ze tõ vagy ma ga sabb ve ze tõ, il let ve a mi nisz ter ál tal
ese ti leg ki je lölt más ve ze tõ foly tat hat meg be szé lést.

A meg be szé lés rõl az el hang zot tak lé nye gét - a lob bis ta
meg bí zó já nak ne vét is - tar tal ma zó em lé kez te tõt kell ké -
szí te ni és azt a hi va ta los ira tok sze rint kell ke zel ni.

Az ügy tár gyá ról, idõ pont já ról, hely szí né rõl, a lob bis ta
ada ta i ról (neve, lob bi iga zol vány szá ma), az ál ta la igény be
vett esz kö zök rõl (pl. sze mé lyes meg hall ga tás, szak mai ta -
nács ko zás ra meg hí vás, egyéb ren dez vény re meg hí vás,
hát tér anyag kül dé se, egyéb írás be li ja vas lat) a Mi nisz te ri
Ka bi ne tet 5 na pon be lül fel jegy zés ben tá jé koz tat ni kell.

Az iga zol vánnyal ren del ke zõ lob bis ta meg hall ga tá sa
nem kö te le zõ. Le he tõ ség sze rint biz to sí ta ni kell an nak a
lob bis tá nak a meg hall ga tá sát, aki a jog sza bály elõ ké szí té -
se so rán konk rét, ér de mi ja vas la ta it elõ ze te sen írás ban el -
jut tat ta. Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé re te kin tet tel
azon ban az el len ér de kû fél (fe lek) eset le ges meg hall ga tá si
igé nyé vel is szá mol ni kell.

Ha iga zol vánnyal ren del ke zõ lob bis ta arra nem jo go sult 
mun ka társ sal kí ván - lob bi zás cél já ból - sze mé lyes meg be -
szé lést foly tat ni, azt el kell há rí ta ni és a kez de mé nye zés rõl
a Mi nisz te ri Ka bi net Ve ze tõ jét írás ban tá jé koz tat ni kell.

3. A mun ka tár sak ra vo nat ko zó elõ írá sok a tör vény ben:

a) a Mi nisz té ri um mun ka tár sa nem le het lob bi szer ve zet
szemé lyes köz re mû kö dõ tag ja (tu laj do no sa), nem lé te sít het
szer zõ dést lob bi szer ve zet tel,

b) ha a Mi nisz té ri um mun ka tár sá nak kö ze li hoz zá tar to -
zó ja lé te sít lob bi szer ve zet tel az a) pont sze rin ti kap cso la -
tot, vagy at tól elõnyt fo gad el, a mun ka társ kö te les e tényt
fe let te sé nek írás ban je len te ni,

c) nem fo gad ha tó a Mi nisz té ri um ban az a lob bis ta, aki a
Mi nisz té ri um ve ze tõ ál lá sú mun ka tár sá nak kö ze li hoz zá -
tar to zó ja,

d) a Mi nisz té ri um mun ka tár sa a lob bis tá tól vagy an nak
meg bí zó já tól - a rep re zen tá ció* ki vé te lé vel - sem mi lyen
elõnyt nem fo gad hat el.

az egész ség ügyi mi nisz te ri fel ada to kat ide ig le ne sen el -
lá tó mi nisz ter ként:

dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

* rep re zen tá ció: a lob bis ta (meg bí zó ja) ál tal szer ve zett hi va ta li, szak mai,
dip lo má ci ai, hit éle ti ren dez vény, ese mény ke re té ben, to váb bá ál la mi, egyházi 
ün ne pek al kal má val nyúj tott ven dég lá tás (étel, ital) és az ah hoz kap cso ló dó
szol gál ta tás (sza bad idõ-prog ram, szál lás, stb.) a Hi va tal szá má ra egy meg bí -
zás hoz kap cso ló dó an egy al ka lom mal nyúj tott, a mi ni mál bér egy ti ze dét meg
nem ha la dó ér ték ben (2007-ben 6 550 Ft)
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V. RÉSZ
Köz le mé nyek

Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um

k ö z  l e  m é  n y e

a „Fo dor Jó zsef” Or szá gos Köz egész ség ügyi Köz pont
Meg szün te tõ Ok ira tá nak köz zé té te lé rõl

Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um a „Fo dor Jó zsef” Or szá -
gos Köz egész ség ügyi Köz pont Meg szün te tõ Ok ira tát a
kö vet ke zõk sze rint te szi köz zé:

„Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 88. §-ának (3) be kez dé sé ben
fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel - a pénz ügy mi nisz ter rel,
valam int a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter rel egyetér -
tésben - az aláb bi meg szün te tõ ok ira tot adom ki:

1. A meg szû nõ költ ség ve té si szerv:

1.1. Neve: „Fo dor Jó zsef” Or szá gos Köz egész ség ügyi
Köz pont (a to váb bi ak ban: Köz pont)

1.2. Szék he lye: 1097 Bu da pest, Gyá li út 2-6.

1.3. Te lep he lyei:

1.3.1. 1097 Bu da pest, Nagy vá rad tér 2.

1.3.2. 1097 Bu da pest, Gyá li út 3/a.

1.3.3. 1221 Bu da pest, Anna u. 5.

1.3.4. 1211 Bu da pest, Gyep sor u. 1.

1.3.5. 1073 Bu da pest, Ker tész u. 32.

1.3.6. 1148 Bu da pest, Bol gár ke rék u. 3.

1.3.7. 1097 Bu da pest, Gyá li út 17/19.

1.3.8. 1097 Bu da pest, Nagy vá rad tér 1.

1.4. Fel ügye le ti szer ve: Egész ség ügyi Mi nisz té ri um,
1051 Bu da pest, Arany Já nos u. 6-8.

1.5. Kö zép irá nyí tó szer ve: Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi -
va tal, 1097 Bu da pest, Gyá li út 2-6.

1.6. Meg szün te tõ: Egész ség ügyi Mi nisz ter 1051 Bu da -
pest, Arany Já nos u. 6-8. 

2. Elõz mé nyek:

Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat -
ról és a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ki je lö lé sé -
rõl szó ló 362/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: Korm. ren de let) 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün -
tet te a „Fo dor Jó zsef” Or szá gos Köz egész ség ügyi Köz -
pon tot, és rész le ges jog utód ként a Korm. ren de let 1. szá mú 
mel lék le té ben meg je lölt in té ze te ket je löl te meg.  

A Korm. ren de let egy út tal ren del ke zett ar ról, hogy
2007. ja nu ár 1-jé tõl a mun ka egész ség ügyi fel ada to kat az
Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség

(a to váb bi ak ban: OMMF) lát ja el. A fel ada tok át adá sá val
egy ide jû leg az Or szá gos Mun ka- és Fog lal ko zás-egész -
ség ügyi In té zet (a to váb bi ak ban: OMFI) a szo ci á lis és
mun ka ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa alá ke rül. 

3. A Köz pont ál tal az alap te vé keny ség kö ré ben ál la mi
fel adat ként el lá tott te vé keny sé gek a meg szû nés után az
aláb bi ak sze rint ke rül nek el lá tás ra:

A Köz pont ala pí tó ok ira tá nak 

- 2.1. és 2.2.  pont já ban fel so rolt fel ada to kat a kör nye -
zet- és te le pü lés egész ség ügy te rü le tén az Or szá gos Kör -
nye zet egész ség ügyi In té zet  lát ja el.

- 2.1. és 2.2.  pont já ban fel so rolt fel ada to kat a  ké mi ai
bizton ság te rü le tén az Or szá gos  Ké mi ai Biz ton sá gi In té zet
(a to váb bi ak ban: OKBI) lát ja el.

- 2.1. és 2.2. pont já ban  fel so rolt fel ada to kat a su gár bi o -
ló gia és su gár egész ség ügy te rü le tén az Or szá gos „Fré dé ric 
Jo li ot-Cu rie” Su gár bi o ló gi ai és Su gár egész ség ügyi Ku ta tó 
In té zet lát ja el.

4. A Köz pont ala pí tó ok ira tá nak 2.1. és 2.2. pont já ban
fel so rolt fel ada ta it 2005. ja nu ár 1-jé tõl a táp lál ko zás- és
élel me zés-egész ség ügy te rü le tén az Egész ség ügyi Köz -
löny 2005. évi 3. szá má ban köz zé tett ala pí tó ok irat tal lét -
re ho zott Or szá gos Élel mi szer-biz ton sá gi és Táp lál ko zás -
tu do má nyi In té zet lát ja el.

5. A va gyo ni jo gok és kö te le zett sé gek te kin te té ben a
Köz pont jog utód jai az adott va gyo ni jog gal és kö te le zett -
ség gel kap cso la tos fel ada tot el lá tó, a 3. pont ban fel so rolt
in té ze tek. 

6. Az Ala pí tó egész ség ügyi mi nisz ter ren del ke zé se sze -
rint a Köz pont va gyon ke ze lé sé ben lévõ ingó va gyon a fel -
adat el lát ás kö ré ben jog utód in té ze tek nek ke rül té rí tés men -
te sen át adás ra. 

7. A Köz pont ál tal fog lal koz ta tott köz al kal ma zot ti jog -
vi szony ban, il let ve egyéb, fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi -
szony ban álló sze mé lyek a fel ada tot el lá tó in té ze tek nél ke -
rül nek to vább fog lal koz ta tás ra. 

8. Az át vé tel re nem ke rü lõ fel ada to kat el lá tó, a Köz pont
Fõ igaz ga tó sá gán, Gaz da sá gi igaz ga tó sá gán, Költ ség gaz -
dál ko dá si osz tá lyán, Szer ve zé si és mód szer ta ni osz tá lyán,
va la mint Mi nõ ség irá nyí tá si osz tá lyán köz al kal ma zot ti jog -
vi szony ban álló sze mé lyek jog vi szo nya a köz al kal ma zot tak 
jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény 25. §-a (1) be -
kez dé sé nek c) pont ja alap ján a Köz pont meg szû né sé nek
nap já val meg szû nik.

Az el lá tás ra nem ke rü lõ fel ada tok hoz kap cso ló dó va -
gyo ni jo gok és kö te le zett sé gek jog utód ja az Or szá gos
Tiszti fõ or vo si Hi va tal. Az el lá tás ra nem ke rü lõ fel ada tok hoz
kap cso ló dó ingó va gyon az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va -
tal nak ke rül té rí tés men te sen át adás ra. 
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9. A 3. pont ban fel so rolt fel ada tot át ve võ in té ze tek ala -
pí tó ok ira tát je len meg szün te tõ ok irat tal egy ide jû leg az
egész ség ügyi mi nisz ter adja ki. 

10. A Köz pont ala pí tó ok ira tá nak 2.1. és 2.2.  pont já ban
fel so rolt fel ada to kat a mun ka egész ség ügy te rü le tén 2007.
ja nu ár 1-jé tõl 2007. áp ri lis 15-ig az OMFI az OKBI szer -
ve ze ti ke re tei kö zött, an nak szer ve ze ti egy sé ge ként lát ja
el. A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben az
OMFI 2007. áp ri lis 16-ával az OMMF szer ve ze tén be lül
mû kö dik to vább. Az OMMF ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá -
sát a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 2007. áp ri lis 15-ig
ki ad ja.

A 2007. ja nu ár 1-jé tõl az OKBI szer ve ze ti ke re té ben az
OMFI fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben fog lal koz ta tot tak
2007. áp ri lis 16-ával tör té nõ to vább fog lal koz ta tá sá ra a
Mun ka Tör vény köny vé rõl szó ló 1992. évi XXII. tör vény
85/A. és 85/B. §-a alap ján ke rül sor. 

11.  Az OMFI alap fel ada ta i nak el lá tá sát szol gá ló va gyon
a Köz pont va gyon ke ze lé sé bõl 2007. ja nu ár 1-jé vel az
OKBI, 2007. áp ri lis 16-ával pe dig az OMMF ré szé re té rí tés -
mentesen át adás ra ke rül. 

Az OMFI ál tal el lá tott mun ka egész ség ügyi fel adat el lát -
ás te kin te té ben, a mun ka egész ség ügyi fel adat hoz kap cso -
ló dó va gyo ni jo gok és kö te le zett sé gek te kin te té ben, to váb bá
mun ka jo gi te kin tet ben a meg szû nõ Köz pont jog utód ja
2007. ja nu ár 1-jé vel az OKBI. 

2007. áp ri lis 16-tól a mun ka egész ség ügy te rü le tén át -
adott fel adat kör ben a va gyo ni jo gok és kö te le zett sé gek te -
kin te té ben az OKBI jog utód ja az OMMF. 

12. A Köz pont meg szün te té se az Áht. 90. §-a (1) be kez -
dé sé nek c) pont já ban fog lalt ren del ke zés alap ján tör té nik.

13. Je len meg szün te tõ ok irat 2007. ja nu ár 1-jén lép ér -
vény be.

Dr. Mol nár La jos s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Egyet ér tek:

Dr. Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter”

Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um

k ö z  l e  m é  n y e

az Or szá gos Ké mi ai Biz ton sá gi In té zet
Ala pí tó Ok ira tá nak köz zé té te lé rõl

Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um az Or szá gos Ké mi ai
Biz ton sá gi In té zet Ala pí tó Ok ira tát a kö vet ke zõk sze rint
te szi köz zé:

„Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 88. §-ában fog lal tak alap ján - a pénz ügy mi nisz ter rel 
és a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben - az 
aláb bi ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A költ ség ve té si szerv:

1.1. Neve: Or szá gos Ké mi ai Biz ton sá gi In té zet (a to -
váb bi ak ban: In té zet) (rö vi dí tett el ne ve zé se: OKBI) 

An go lul: Na ti o nal Ins ti tu te of  Che mi cal Sa fety (rövi -
dített el ne ve zé se: NICS)

Né me tül: Sta at li ches Ins ti tut für  Che mis che Si cher he it

Fran ci á ul: Ins ti tu te Na ti o na le de Sé cu ri té Chi mi que

1.2. Szék he lye: 1096 Bu da pest, Nagy vá rad tér 2.

1.3. Ala pí tó: Egész ség ügyi Mi nisz ter, 1051 Bu da pest,
Arany Já nos u. 6-8.

1.4. Fel ügye le ti szerv: Egész ség ügyi Mi nisz té ri um
1051 Bu da pest, Arany Já nos u. 6-8.

1.5. Kö zép irá nyí tó szerv: Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi -
va tal, 1097 Bu da pest, Gyá li út 2-6.

1.6. Elõz mény:

Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat -
ról és a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ki je lö lé sé -
rõl szó ló 362/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let 2007. ja nu ár
1-jé vel meg szün tet te a Fo dor Jó zsef Or szá gos Köz egész -
ség ügyi Köz pon tot (a to váb bi ak ban: Köz pont) és rész le -
ges jog utód ja ként az In té ze tet je löl te meg a Köz pont meg -
szün te tõ ok ira tá ban rész le te zett fel adat kör ben. 

2. Az In té zet gaz dál ko dá si jog kö re:

Rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány zat fe let ti ren -
del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del -
ke zõ költ ség ve té si szerv. A pénz ügyi-gaz da sá gi te vé keny -
sé gét a fel ügye le ti szerv ál tal jó vá ha gyott meg ál la po dás
szerint az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal lát ja el. Az In té zet
elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá val ren del ke zik.
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3. Az In té zet ál la mi fel adat ként el lá tan dó alap te vé -
keny sé ge:

Az In té zet az egész ség ügy rõl szó ló 1997. évi CLIV. tör -
vény, az egész ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl
szó ló 1991. évi XI. tör vény, a ké mi ai biz ton ság ról szó ló
2000. évi XXV. tör vény és az Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat ról és a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz -
ga tá si szerv ki je lö lé sé rõl szó ló 362/2006. (XII. 28.) Korm.
ren de let és a vég re haj tá suk ra ki adott kü lön jog sza bá lyok
alap ján az aláb bi fel ada to kat lát ja el: 

3.1. Az In té zet a  ké mi ai biz ton ság szak te rü le ten az
Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat szak -
mai-mód szer ta ni, szak mai fel ügye le ti, tu do má nyos ku ta -
tá si, kép zé si, to vább kép zé si  alap in téz mé nye.

3.2. Az In té zet alap te vé keny sé ge ke re té ben el lát ja az
aláb bi fel ada to kat: 

3.2.1. Részt vesz a ké mi ai biz ton sá gi te vé keny ség gel
össze füg gõ kor mány za ti dön té sek, stra té gi ák meg ala po zá -
sá ban, ez zel kap cso la tos fel mé ré sek ben, va la mint a kör -
nye ze ti (mun ka kör nye ze ti) mo ni to ro zás ban, koc ká zat -
elem zés ben (koc ká zat becs lés, koc ká zat ke ze lés, koc ká zat
kom mu ni ká ció) a la kos ság egész sé gé nek ja ví tá sá val, be -
teg sé gek meg elõ zé sé vel össze füg gõ tu do má nyos ku ta tó-,
elemzõ, ok ta tó, kép zõ-, to vább kép zõ, tá jé koz ta tó, szer vezõ
és szol gál ta tó fel ada tok el lá tá sá ban.

3.2.2. El lát ja a fe let tes- és társ in téz mé nyek (ha tó sá gok)
meg ke re sé sé re, a ké mi ai biz ton ság te rü le tén fel me rü lõ 

a) szak mai-mód szer ta ni, ta nács adói,

b) ok ta tá si, kép zé si, to vább kép zé si,

c) tu do má nyos ku ta tá si,

d) mi nõ ség ta nú sí tá si, mi nõ ség el len õr zé si,

e) jog sza bály elõ ké szí tés sel járó

fel ada to kat.

3.2.3. Részt vesz az Eu ró pai Uni ós tag ál la mi mû kö dés -
sel kap cso la tos, kö zös sé gi jog har mo ni zá ci ós, to váb bá az
Eu ró pai Unió dön tés ho za ta li fo lya ma ta i ban való rész vé -
tel lel össze füg gõ szak ér tõi fel ada tok vég re haj tá sá ban. 

3.2.4. El lát ja a 3. pont ban meg je lölt jog sza bá lyok ál tal
elõírt nem ze ti ha tó sá gi, szak ha tó sá gi és egyéb (engedé -
lyezési, ér té ke lé si, re giszt rá ci ós, nyil ván tar tá si stb.) fel -
ada to kat.

3.2.5. Mû köd te ti a 3. pont ban meg je lölt jog sza bá lyok
ál tal elõ ír ta kat is fi gye lem be véve:

a) az Egész ség ügyi To xi ko ló gi ai Tá jé koz ta tó Szolgá -
latot,

b) a Ké mi ai Biz ton sá gi In for má ci ós Rend szert, 

c) a Mé reg köz pon tot,

d) a gyors ri asz tá si és

e) gyors re a gá lá si rend szert (RAS BICHAT),

f) az Or szá gos Transz plan tá ci ós nyil ván tar tást.

3.2.6. Fel adat kö rét érin tõ adat gyûj té si, adat tá ro lá si,
adat fel dol go zá si és elem zé si te vé keny sé get vé gez.

3.3. Köz re mû kö dik a kor mány za ti mun kát se gí tõ dön -
tés-elõ ké szí tõ te vé keny ség ke re té ben a ké mi ai biz ton ság -
gal kap cso la tos kor mány za ti ter ve zés meg ala po zá sá ban, a
ter ve ze tek el ké szí té sé ben és vé le mé nye zé sé ben.

3.4. Fel ada ta to váb bá:

3.4.1. Szak mai mód szer ta ni se gít ség nyúj tá sa az ÁNTSZ
te rü le ti in té ze tei  ké mia biz ton sá gi szak mai tevékenysé -
gének vég zé sé hez.

3.4.2. Az ÁNTSZ te rü le ti szer ve i nél mû kö dõ, a  ké mi ai
biz ton sá gi vizs gá la tok ban részt vevõ la bo ra tó ri u mok
szak mai fel ada tai tel je sí té sé nek elõ se gí té se.

3.4.3. Rész vé tel a  ké mi ai biz ton sá gi vo nat ko zá sú or -
szá gos és eu ró pai uni ós prog ra mok vég re haj tá sá val kap -
cso la tos ál ta lá nos fel ada tok meg ol dá sá ban.

3.4.4. Köz re mû kö dés a  ké mi ai biz ton ság te rü le tén tá jé -
koz ta tá si, szem lé let for má lá si, ok ta tá si, to vább kép zé si, is -
me ret ter jesz té si és köz gyûj te mé nyi fel ada tok el lá tá sá ban.

3.4.5. Az In té ze ten be lül a meg ha tá ro zott te vé keny sé -
gek re akk re di tált la bo ra tó ri u mok fel ada ta i nak el vég zé se;
az or szá gos tisz ti fõ or vos ki je lö lé se alap ján re gi o ná lis la -
bo ra tó ri u mi fel ada tok el lá tá sa. A la bo ra tó ri u mi és más
(ISO 9001, ISO 14001) mi nõ ség biz to sí tá si rend sze rek ko -
or di ná lá sa, tá mo ga tá sa, fenn tar tá sa.

3.4.6. Rész vé tel a ké mi ai biz ton ság te rü le tén fel me rü lõ
ku ta tá si, fej lesz té si fel ada tok ban, be le ért ve ilyen jel le gû
ku ta tá sok ön ál ló vég zé sét is.

3.4.7. Köz re mû kö dés az EU tag or szá gi mû kö dés sel
össze füg gõ szak ér tõi és szak te rü le ti fel ada tok el lá tá sá ban.

3.4.8. Köz re mû kö dés a ké mi ai biz ton ság gal fog lal ko zó
nem ze ti és nem zet kö zi szer ve ze tek mun ká já ban.

3.5. En ge dé lye zé si, szak ér tõi, szak vé le mé nye zé si, re -
giszt rá ci ós és mi nõ sí té si te vé keny sé get vé gez.

3.6. Köz re mû kö dik a ha tó sá gi te vé keny ség szak mai meg -
alapozását cél zó fel mé ré sek ben, szak vé le mé nye zés ben.

3.7. Együtt mû kö dik az eu ró pai uni ós tag ál la mi mû kö -
dés ke re té ben tör té nõ no ti fi ká ci ós és adat szol gál ta tá si fel -
ada tok el lá tá sá ban érin tett szer vek kel.
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3.8. Fel ké rés re el vég zi a   ké mi ai biz ton ság te rü le té vel
össze füg gõ or szá gos vagy re gi o ná lis rep re zen ta tív fel mé -
ré se ket, vizs gá la tot, il let ve ko or di nál ja és el vég zi az eh hez 
szük sé ges la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kat, ha tás vizs gá la to kat
és egyéb te vé keny sé ge ket.

3.9. Az In té zet 2007. ja nu ár 1-jé tõl 2007. áp ri lis 15-ig
el lát ja a meg szû nõ „Fo dor Jó zsef” Or szá gos Közegész -
ség ügyi Köz pont Or szá gos Mun ka- és Fog lal ko zás-egész -
ség ügyi In té ze te ál tal vég zett  mun ka egész ség ügyi fel ada -
to kat. 

3.10. Az In té zet az alap te vé keny sé ge fel té te le ként ren -
del ke zés re álló, és e cél ra csak rész ben le kö tött sze mé lyi és 
anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná lá sá val, nem nye re -
ség szer zés cél já ból  ki egé szí tõ, ki se gí tõ jel le gû te vé keny -
sé ge ket vé gez het.

4. Vál lal ko zá si te vé keny ség:

4.1. Az In té zet be vé tel és en nek ré vén ered mény (nye re -
ség) el éré se, il le tõ leg ha szon szer zés cél já ból üz let sze rû en, 
pi a ci ala pon szol gál ta tást, ér té ke sí tést vé gez het, fel té ve,
hogy ez nem ve szé lyez te ti az ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro -
zott alap te vé keny sé gét és eb bõl fa ka dó kö te le zett sé ge i nek
tel je sí té sét.

4.2. A vál lal ko zás ból szár ma zó be vé tel az In té zet költ -
ség ve té sé ben ter ve zett össz ki adás 33%-át nem ha lad hat ja
meg.

4.3. El lát ha tó vál lal ko zá si te vé keny sé ge:

4.3.1. Mû sze res hi gi é nés vizs gá la tok ter mé sze tes- és
épí tett kör nye zet ben, a le ve gõ, a víz, a ta laj és hul la dé kok
vizs gá la ta.

4.3.2. Bár mi lyen min tá ban (le ve gõ, víz, élel mi szer, ta laj,
nö vény, ál la ti szerv, em be ri szö ve tek) is me ret len anya gok
azo no sí tá sa és mennyi sé gi meg ha tá ro zá sa.

4.3.4. Ve szé lyes anya gok okoz ta mun ka he lyi szennye -
zett ség mé ré se (be le ért ve a po ro kat is), kör nye ze ti és bi o -
ló gi ai mo ni to ro zás.

4.3.5. Zaj-, vib rá ci ós és meg vi lá gí tás mé rés.

4.3.6. Po rok (szem csés/rost) azo no sí tá sa, to xi ko ló gi ai
és öko to xi ko ló gi ai vizs gá la ta.

4.3.7.  Sa ját fej lesz té sû szoft ver rel kap cso la tos szol gál -
ta tás, szak ta nács adás és el lá tás.

4.3.8. Adat fel dol go zás és adat ban ki szol gál ta tás.

4.3.9. Mû sza ki-ter mé szet tu do má nyi ku ta tás és kí sér le ti
fej lesz tés.

4.3.10. Gaz da sá gi te vé keny sé get se gí tõ szak mai ter ve zés,
szak ér tõi te vé keny ség.

4.3.11. La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok, mé ré sek.

4.3.12. Szab vány nak meg fe le lõ ség vizs gá la ta.

4.3.13. Tu do má nyos szak mai ren dez vé nyek, be mu ta tók,
ki ál lí tá sok meg szer ve zé se.

4.3.14. Ok ta tá si te vé keny ség.

4.3.15. Kö zös is me ret ter jesz tés és is me ret szer zés.

4.3.16. Könyv- és fo lyó irat ki adás.

4.3.17. Más ho va nem so rol ha tó egyéb kö zös sé gi, tár sa -
dal mi te vé keny ség, egyéb szak ér tõi, szak vé le mé nye zé si
te vé keny ség.

5. Ki ne ve zé si rend:

Az In té zet egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ je a fõ igaz ga tó.
A fõ igaz ga tót - nyil vá nos pá lyá zat út ján - az or szá gos tisz -
ti fõ or vos ne ve zi ki, men ti fel, il let ve bíz za meg a ve ze tõi
te en dõk el lá tá sá val és gya ko rol ja az egyéb mun kál ta tói
jog kö rö ket.

6. Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat:

6.1. Az In té zet ve ze té si és mû kö dé si rend jét, szer ve ze ti
fel épí té sét a fel ügye le ti szerv ál tal jó vá ha gyott szer ve ze ti
és mû kö dé si sza bály zat ha tá roz za meg. Az In té zet Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát a fõ igaz ga tó je len ala pí tó
ok irat ki adá sá tól szá mí tott 60 na pon be lül kö te les a fel -
ügye le ti szer vé hez jó vá ha gyás ra fel ter jesz te ni.

6.2. A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat a fel ügye le ti
szerv jó vá ha gyá sá val lép ér vény be.

6.3. A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat mó do sí tá sá ra
a 6.2. pont ban fog lal tak az irány adó ak.

Je len ala pí tó ok irat 2007. ja nu ár 1-jén lép ér vény be.

Dr. Mol nár La jos s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Egyet ér tek:

Dr. Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter”
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Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um
k ö z  l e  m é  n y e

az el te re lés hez kap cso ló dó, az elõ ze tes ál la pot fel mér ést vég zõ, a ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lést és a ká bí tó szer  hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tást
biz to sí tó egész ség ügyi szol gál ta tók jegy zé ké rõl*

Bu da pest Or szá gos Pszi chi át ri ai és Ne u ro ló gi ai In té zet 1021 Bu da pest, II. Hû vös völ gyi út 116. 391-5300

Bu da pest Dr. Han Egész ség ügyi Szol gál ta tó Bt. 1024 Bu da pest, II. Re tek u. 5. II/3. 316-0412

Bu da pest Lor ka mill Ke res ke del mi 
és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság

1024 Bu da pest, II. Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 1. 316-3926

Bu da pest Ó bu da-Bé kás me gyer Egész ség ügyi Szol gál ta tó 
Köz hasz nú Tár sa ság

1032 Bu da pest, III. Vö rös vá ri út 88-96. 388-6924

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat Ká ro lyi Sán dor Kór ház 
és Ren de lõ in té zet

1041 Bu da pest, IV. Nyár u. 103. 360-0091

Bu da pest Nyá rá dy Egész ség ügyi Szol gál ta tó BT 1065 Bu da pest, VI. Nagy me zõ u. 21. (30) 417-7010

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat 
Pé ter fy Sán dor u.-i Kór ház és Ren de lõ in té zet

1076 Bu da pest, VII. Pé ter fy Sán dor u. 8-20. 461-4700

Bu da pest Dió tö rés Ala pít vány 1082 Bu da pest, VIII. Hor váth M. tér 16. II/4. 333-1420

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat Heim Pál Gyer mek kór ház 1082 Bu da pest, VIII. Ül lõi út 86. 210-0718

Bu da pest Jó zsef vá ro si Egész ség ügyi Szol gá lat 1084 Bu da pest, VIII. Au ró ra u. 22-28. 334-1949

Bu da pest Szent Ró kus Kór ház és In téz mé nyei 1085 Bu da pest, VIII. Gyu lai Pál u. 2. 235-6500

Bu da pest SE. Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar 
Pszi chi át ri ai és Pszi choth. Kli ni ka

1083 Bu da pest, VIII. Ba las sa u. 6. 260-0933

Bu da pest Szent Ró kus Kór ház és in téz mé nyei 1085 Bu da pest, VIII. Gyu lai Pál u. 2. 235-6560

Bu da pest SE. Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar 
I. sz. Gyer mek gyó gyá sza ti Kli ni ka

1089 Bu da pest, VIII. Bó kay Já nos u. 53. 334-3186

Bu da pest Kék Pont Drog kon zul tá ci ós Köz pont 
és Drog am bu lan cia Ala pít vány

1095 Bu da pest, IX. Gát u. 25. I/8. 215-0734

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat Szent Ist ván Kór ház és Ren de lõ in té zet 1096 Bu da pest, IX. Nagy vá rad tér 1. 455-5700

Bu da pest NEURO-MED Egész ség ügyi Szol gál ta tó 
és Ke res ke del mi Be té ti Tár sa ság

1093 Bu da pest, IX. Bor áros tér 2. II/9. 455-0929

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat Szent Lász ló Kór ház 1097 Bu da pest, IX. Gyá li út 5-7. 455-8101

Bu da pest Fõv. Ön korm. Baj csy-Zsi linsz ky Kór ház és Ren de lõ in té zet 1106 Bu da pest, X. Mag ló di út 89-91. 314-2858

Bu da pest Em ber ba rát Ala pít vány 1105 Bu da pest, X. Cser kesz u. 7-9. 431-9792

Bu da pest Gyógy ír XI. Szol gál ta tó KHT 1113 Bu da pest, XI. Fe hér vá ri út 12. 464-3187
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Bu da pest Ma gyar Öko me ni kus Se gély szer ve zet 1116 Bu da pest, XI. To maj u. 4. 208-4932

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat Szent Imre Kór ház 1115 Bu da pest, XI. Té té nyi út 12-16. 355-1122

Bu da pest SENABIL GULF-Hun gá ria Ke res ke del mi és Szolg. Bt. 1118 Bu da pest, XI. Bu da ör si út 34/b. 319-7361

Bu da pest SE. Ál ta lá nos Or vos tud.-i Kar 
Kút völ gyi Kli ni kai Tömb Kli ni kai Csop.

1125 Bu da pest, XII. Kút völ gyi út 4. 210-0336

Bu da pest Drog pre ven ci ós Ala pít vány 1125 Bu da pest, XII. Kiss Áron u. 22/c. 320-2866

Bu da pest Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet 1121 Bu da pest, XII. Pi he nõ út 1. 391-3200

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat Szent Já nos Kh. és ren de lõ in té zet 1125 Bu da pest, XII. Dió sá rok 1-3. 458-4500

Bu da pest Ni ko tin men tes Egész ség ügyi Szol gál ta tó Bt. 1131 Bu da pest, XIII. Ro ko lya u. 1-13. (30) 934-6735

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat Nyí rõ Gyu la Kór ház 1135 Bu da pest, XIII. Le hel u. 59. 451-2600

Bu da pest Or szá gos Ad dik to ló gi ai In té zet 1135 Bu da pest, XIII. Le hel u. 59. 288-8520

Bu da pest GÁVA Or vo si Szol gál ta tó Bt. 1136 Bu da pest, XIII. Pan nó nia u. 13. 340-5315

Bu da pest Zug lói Egész ség ügyi Szol gá lat 1148 Bu da pest, XIV. Örs ve zér tere 23. 469-4600

Bu da pest Bu da pest XV. ke rü le ti Ön kor mány zat Egész ség ügyi In téz mé nye 1152 Bu da pest, XV. Rá kos út 77/a. 307-6262

Bu da pest Bu da pest Fõ vá ros XVI. ke rü let Ön kor mány zat Szak ren de lõ je 1163 Bu da pest, XVI. Tek la u. 2/c. 401-1301

Bu da pest Bu da pest Fõ vá ros XIX. ke rü le ti Ön korm. 
Kis pes ti Egész ség ügyi Int.

1195 Bu da pest, XIX. Ady End re út 122. 347-5900

Bu da pest Észa ki Tám pont Egye sü let 1196 Bu da pest, XIX. Za la eger szeg u. 117. 215-53-91

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat Jahn Fe renc Dél-pes ti Kór ház 1204 Bu da pest, XX. Kö ves út 1. 284-7610

Bu da pest Cse pe li Egész ség ügyi Szol gá lat 1212 Bu da pest, XXI. Áru ház tér 8. 427-5171

Bu da pest Se gély He lyett Esély Ala pít vány 1223 Bu da pest, XXII. Jó kai Mór u. 21-23. 226-4452

Bu da pest Dr. Funk Sán dor 1223 Bu da pest, XXII. Rá kó czi út 8. 451-2600 

Ba ra nya Ba ra nya Me gyei Önk. Nar ko mán Fi a ta lo kat 
Gyó gyí tó-Fog lal koz ta tó Köz ala pít vány (INDIT)

7623 Pécs, Szend rey Jú lia u. 6. (72) 332-600

Ba ra nya Ba ra nya Me gyei Kór ház 7623 Pécs, Rá kó czi u. 2. (72) 533-133

Ba ra nya Dr. Na gyi da i né Dr. Pór szász Gert rud Má ria 7622 Pécs, Kis-Ré ti u. 5. (30) 994-9602 

Ba ra nya EÜ-MED KFT 7624 Pécs, Szé kely Ber ta lan u. 17. (30) 959-1456

Ba ra nya Kal ló dó If jú sá got Men tõ Misszió Tá mo ga tó Ala pít vány 7696 Hi das, Kos suth L. u. 62. (72) 457-040

Ba ra nya Kom ló Vá ro si Ön kor mány zat Kór ház-Ren de lõ in té zet 7300 Kom ló, Ma já lis tér 1. (72) 582-340

Ba ra nya Leo Ami ci 2002 Ad dik to ló gi ai Leo Ala pít vány 7623 Pécs, Sem mel we is u. 11. (72) 532-295 

Ba ra nya Mo hács Vá ro si Ön kor mány zat Kór ház Ren de lõ in té zet 7700 Mo hács, Sze pes sy tér 7. (69) 511-150

Ba ra nya Pécs Me gyei Jogú Vá ros Egye sí tett 
Egész ség ügyi In téz mé nyek Igazg.

7633 Pécs, Dr. Ve ress E. u. 2. (72) 255-833

Ba ra nya Pszi cho pra xis Bt. 7624 Pécs, Angs ter J. u. 27. (30) 993-8562 

Ba ra nya Sik ló si Kór ház Köz hasz nú Tár sa ság 7800 Sik lós, Ba ross Gá bor u. 6 (72) 352-411

Ba ra nya Szi get vár Vá ro si Ön kor mány zat Kór há za 7900 Szi get vár, Szen ti I. ltp. 7. (73) 500-500
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Ba ra nya Dr. Szip li Szil via 7300 Kom ló, Nagy szán tó u. 4. (70) 244-5853 

Ba ra nya Tóth-Tonk Egész ség ügyi és -to vább kép zõ Be té ti Tár sa ság 7900 Szi get vár, Zrí nyi tér 3. (73) 311- 969 

Ba ra nya Pé csi Tu do mány egye tem OEC 7624 Pécs, Sze ge ti út 12. (72) 536-000

Bács-Kis kun Ka lo csa Vá ro si Ön kor mány zat Kór ház-Ren de lõ in té zet 6300 Ka lo csa, Kos suth u. 34-36 (78) 564-001 

Bács-Kis kun Bács- Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór ház-Ren de lõ in té ze te 6000 Kecs ke mét, Nyí ri út 38. (76) 516-700 

Bács-Kis kun Dr. Pa lás ti és tár sa Or vo si Szol gál ta tó Bt. 6237 Ke cel, Vas út u. 143. (77) 423-011

Bács-Kis kun Dr. Mát hé és tár sa Egész ség ügyi és Szol gál ta tó Bt. 6300 Ka lo csa, Kos suth La jos u. 40. (78) 461-701 

Bács-Kis kun EUTHYM-2000 Egész ség ügyi Szol gál ta tó Bt. 6000 Kecs ke mét, Fe hér u. 26. (20) 970-4795 

Bács-Kis kun Kis kõ rös Vá ro si Ön kor mány zat Szak or vo si Ren de lõ in té ze te 6200 Kis kõ rös, Pe tõ fi tér 12. (78) 311-922 

Bács-Kis kun Kis kun ha la si Sem mel we is Kór ház Köz hasz nú Tár sa ság 6400 Kis kun ha las, Dr. Mons part L. u. 1. (77) 522-000 

Bács-Kis kun Sa ni ta ri um Or vo si Ke res ke del mei és Szol gál ta tó BT 6300 Ka lo csa, 48-as Há zak VII. u. 3. (78) 462-044

Bács-Kis kun Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet Kis kun fél egy há za 6100 Kis kun fél egy há za, Fad rusz J. u. 4. (76) 463-222 

Bács-Kis kun Vá ro si Ön kor mány zat Kór ház-Ren de lõ in té ze te Baja 6500 Baja, Ró kus u. 10. (79) 422-233 

Bé kés Bé kés Me gyei Kép vi se lõ-tes tü let Pán dy Kál mán Kór há za 5700 Gyu la, Sem mel we is u. 1. (66) 463-074 

Bé kés Bé kés Vá ros Egye sí tett Egész ség ügyi In téz mény 
és Ren de lõ in té zet

5630 Bé kés, Jó zsef A. u. 5. (66) 411-754 

Bé kés Dr. Gyu ris és Tár sa Egész ség ügyi Szol gál ta tó, Ok ta tó, 
Ke res ke del mi Bt.

5700 Gyu la, Mun ká csy u. 10/A. (66) 468-252

Bé kés Oros há za Vá ro si Ön kor mány zat Kór há za 5900 Oros há za, Könd u. 59. (68) 411-166

Bé kés Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet 5600 Bé kés csa ba, Gyu lai út 18. (66) 441- 411

Bé kés Szar va si Szak or vo si Egész ség ügyi Szol gál ta tó KFT 5540 Szar vas, Sza bad ság u. 11. (66) 311-144

Bor sod-Aba új-Zemp lén Al má si Ba logh Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet 3600 Ózd, Béke 1. (48) 574- 400

Bor sod-Aba új-Zemp lén Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház 
és Egye te mi Ok ta tó Kór ház

3526 Mis kolc, Szent pé te ri kapu 72-76. (46) 515-200

Bor sod-Aba új-Zemp lén Encs Vá ros Te rü le ti Egész ség ügyi Köz pont 3860 Encs, Ga ga rin u. 3. (46) 587-395

Bor sod-Aba új-Zemp lén Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet Sá to ral ja új hely 3980 Sá to ral ja új hely, Már tí rok 9. (47) 525-300

Bor sod-Aba új-Zemp lén Mis kolc Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta 
Di ós gyõ ri Kór ház-RI. 

3533 Mis kolc, Kór ház 1. (46) 531-700

Bor sod-Aba új-Zemp lén Pszi chi át ri ai Szak kór ház és Be teg ott hon 3741 Izsó fal va, Má ria Táró 13. (48) 351-050

Bor sod-Aba új-Zemp lén Sá ros pa tak Vá ro si Ön kor mány zat Ren de lõ in té ze te 3950 Sá ros pa tak, Co me ni us 20. (47) 513-110

Bor sod-Aba új-Zemp lén Sem mel we is Kór ház-Ren de lõ in té zet 
és Egye te mi Ok ta tó Kór ház

3529 Mis kolc, Csa bai kapu 9-11. (46) 555-666

Bor sod-Aba új-Zemp lén Szán tó J. End re Egye sí tett Szo ci á lis és Egész ség ügyi In té zet 3900 Sze rencs, Be ke csi u. 10. (47) 361-558

Bor sod-Aba új-Zemp lén Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet Ka zinc bar ci ka 3700 Ka zinc bar ci ka, Má jus 1. út 56. (48) 514-800

Csong rád Dr. Far ka sinsz ky Te ré zia If jú sá gi Drog cent rum 6726 Sze ged, Fésû u. 4. (62) 436-353

Csong rád Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház 6600 Szen tes, Sima F. u. 44-58. (63) 313-244
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Csong rád Dr. Petõ Zol tán 6710 Sze ged, Csu ka 20. (30) 231-6162

Csong rád Dr. Szar ka Ödön Egye sí tett Egész ség ügyi In téz mény 6640 Csong rád, Gyöngy vi rág 5. (63) 570-800

Csong rád Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet 6800 Hód me zõ vá sár hely, Dr. Imre J. u. 2. (62) 244-211

Csong rád Har tai Hu mán Szol gál ta tó BT 6726 Sze ged, Tá ro ga tó u. 58. (62) 431-081

Csong rád Sze ged Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány zat Kór há za 6725 Sze ged, Kál vá ria sgt. 57. (62) 490-590

Csong rád Sze ged Me gyei Jogú Vá ros Ön korm.
Szak or vo si El lá tás és Há zio. Szolg.

6722 Sze ged, Ti sza L. krt. 97. (62) 574-401

Csong rád TABU-MED Egész ség ügyi Szol gál ta tó Bt. 6724 Sze ged, Cser zy Mi hály u. 31/B. (20) 321-2895

Csong rád Dr. Di ósszi lá gyi Sá mu el Kór ház-Ren de lõ in té zet Makó 6900 Makó, Kór ház u. 2. (62) 511-151

Csong rád Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert 
Or vos- és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum 

6720 Sze ged, Du go nics tér 13. (62) 545-007

Fej ér Ba racs ka Or szá gos BV In té zet 2471 Ba racs ka, An na ma jor 0 (22) 454-023

Fej ér Dr. Bá nyai Béla Já nos 8130 Enying, Dó zsa György 28. (22) 372-974

Fej ér Dr. Hor váth Ilo na Gyön gyi 8000 Szé kes fe hér vár, Jan ko vich Fe renc 12. (20) 978-7650

Fe jér Dr. Ka ra szi Már ton 8000 Szé kes fe hér vár, Ki rály sor 46. (22) 311-595

Fej ér Fej ér Me gyei Szent György Kór ház 8000 Szé kes fe hér vár, Se re gély esi u. 3. (22) 535-500

Fej ér Ma gyar or szá gi Re form. Egy ház 
Kal ló dó If jú sá got Men tõ Misszió

2465 Rác ke reszt úr, Dó zsa Gy. u. 45. (25) 522-100

Fej ér RESO 2000 Egész ség ügyi Szol gál ta tó Be té ti tár sa ság 8000 Szé kes fe hér vár, Ki rály sor 4. (22) 535-637

Fej ér Szent Pan ta le on Kór ház Kht. 2400 Du na új vá ros, Ko rá nyi S. u. 4-6. (25) 550-100

Fej ér Vá ro si Kór ház és Ren de lõ in té zet Mór 8060 Mór, Kór ház u. 21. (22) 407-119

Fej ér Ma gyar or szá gi Ref. Egy ház Kal ló dó If jú sá got Men tõ Misszió 2465 Rác ke reszt úr, (25) 522-101

Gyõr-Mo son-Sop ron D. Ho tels&Res ta u rants 1987. Kft. 9000 Gyõr, Hé der vá ri u. 24. (96) 320-667

Gyõr-Mo son-Sop ron Dr. Fo dor Ber na dett 9000 Gyõr, Tá ro ga tó u. 36. (30) 320-7066

Gyõr-Mo son-Sop ron Már ki né Dr. Ke le men Te ré zia 9012 Gyõr (Mén fõ csa nak), Hegy mes ter u. 46. (96) 448-296

Gyõr-Mo son-Sop ron Mo son ma gya ró vár Vá ros Ön korm. Ka ro li na Kh. és Ren de lõ int. 9200 Mo son ma gya ró vár, Régi Vám ház tér 2-4. (96) 574-600

Gyõr-Mo son-Sop ron Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház 9000 Gyõr, Vas vá ri Pál u. 2-4. (96) 418-244

Gyõr-Mo son-Sop ron Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház 9400 Sop ron, Gyõ ri u. 15. (99) 312-120

Haj dú-Bi har Haj dú-Bi har Me gyei Ön kor mány zat 
Ke né zy Kór ház-Ren de lõ in té zet

4031 Deb re cen, Bar tók B. u. 2-26. (52) 511-777

Haj dú-Bi har Te rü le ti Kór ház Be rettyó új fa lu Ren de lõ in té ze te 4100 Be rettyó új fa lu, Or bán Ba lázs tér 1. (54) 507 555

Haj dú-Bi har VESZ Egész ség ügyi Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa ság 4024 Deb re cen, Fü vész kert u. 4. (54) 311-077

Haj dú-Bi har Deb re ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum 4030 Deb re cen, Nagy er dei krt. 98. (52) 431-957

Haj dú-Bi har Csá szár-Má té Ok ta tó, Ta nács adó és Szol gál ta tó Bt. 4026 Deb re cen, Cse me te u. 7. fszt. 3. (52) 422-873

He ves Dr. Szi get hy Egész ség ügyi és Kul tu rá lis Szol gál ta tó Bt. 3300 Eger, Had nagy 15. I/2. (36) 411-941
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He ves He ves Me gyei Ön kor mány zat 
Mar koth Fe renc Kór ház és Ren de lõ in té zet 

3300 Eger, Szé che nyi u. 27-29. (36) 411-444

He ves T+T Hu mán Szol gál ta tó és Ok ta tó Bt. (Dr. Ba lázs Ist ván) 3000 Hat van, Kos suth La jos tér 24. (20) 967-9749

Jász-Nagy kun-Szol nok Ká tai Gá bor Kór ház és Ren de lõ in té zet 5300 Kar cag, Zöld fa u. 48. (59) 507-111

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet 5000 Szol nok Tó sze gi 21. (56) 503-603

Jász-Nagy kun-Szol nok Psy cho sa ni tas Hu mán szol gál ta tó Kft. 5008 Szol nok (Szan da szõ lõs), Gát õr 55. (47) 513-110

Jász-Nagy kun-Szol nok PSZICHO-CONDI Egész ség ügyi Szol gál ta tó Bt. 5000 Szol nok, Ara nyi Sán dor u. 6. (30) 201-9991

Jász-Nagy kun-Szol nok Vá ro si Egész ség ügyi Köz pont 5440 Kun szent már ton, Kos suth L. 5. (56) 461-252

Jász-Nagy kun-Szol nok Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet 5400 Me zõ túr, Kos suth 7-11. (56) 550-440

Ko má rom-Esz ter gom Bá bol na Nagy köz ség Egész ség ügyi Köz pont 2943 Bá bol na, Ácsi út 2. (34) 568-440

Ko má rom-Esz ter gom Esz ter gom Vá ros Ön kor mány za ta 
Va sza ry Ko los Kór há za I. sz. te leph.

2500 Esz ter gom, Pe tõ fi S. u. 26-28. (33) 542-300

Ko má rom-Esz ter gom Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön korm. 
Szt. Bor bá la Kór há za (Kh.-RI.)

2800 Ta ta bá nya, Dó zsa Gy. út 77. (34) 515-488

Ko má rom-Esz ter gom Ma gyar Kék ke reszt Egye sü let Re for má tus Iszá kos men tõ Misszió 2027 Dö mös, Dó zsa György 12-14. (36) 307-7160

Ko má rom-Esz ter gom PSZICHOTROP Gyó gyí tó, Egész ség ne ve lõ és Ok ta tó Bt. 2942 Na gyig mánd, Kur ta sor u. 26 1. (30) 361-4599 

Nóg rád Dr.Ke nes sey Al bert Kór ház-Ren de lõ in té zet 2660 Ba las sa gyar mat, Rá kó czi út 125-127. (35) 310 444

Nóg rád Mar git Kór ház Pász tó 3060 Pász tó, Sem mel we is u. 15-17. (32) 561-000

Nóg rád Nóg rá di Után kép zõ Ok ta tá si Be té ti Tár sa ság 2660 Ba las sa gyar mat, 16-os Hon véd 1. (30) 938-0900

Nóg rád Szent Lá zár Me gyei Kór ház RI. 3100 Sal gó tar ján, Fü le ki út 54-56. (32) 522- 000

Pest Ceg léd Vá ros Ön kor mány zat 
Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet

2700 Ceg léd, Tör te li út 1-3. (53) 310-011

Pest Dr. Csor ba és Csor ba Egész ség ügyi Szol gál ta tó Bt. 2120 Du na ke szi, Ju hász Gyu la u. 16-19. (30) 539-4595

Pest Dr. Mal mos Er zsé bet 2045 Tö rök bál int, Dó zsa Gy. u. 16/a. (20) 333-5553

Pest EU ROP-Med Or vo si Szol gál ta tó KFT Egész ség ügyi Köz pont 2085 Pi lis vö rös vár, Klap ka u. 1899. (23) 445-499

Pest Gál fi Béla Gyó gyí tó és Re ha bi li tá ci ós KHT Szak kór há za 2013 Po máz, Már tí rok útja 22. (26) 525-620

Pest Nagy ká ta Vá ros Szak or vo si Ren de lõ in té ze te 2760 Nagy ká ta, Dó zsa György u. 46. (29) 440-059

Pest Nem zet kö zi Ma gán kór ház és Egész ség ügyi Szol gál ta tó KFT 2089 Tel ki, Kór ház fa sor 1. (26) 372-278

Pest Sil ling és Tár sa Egész ség ügyi Szol gál ta tó KFT 2600 Vác, Dr. Csá nyi Lász ló krt. 47. (27) 312-800

Pest Szak or vo si Ren de lõ in té zet Mo nor 2200 Mo nor, Ba las sa Bál int u. 1. (29) 412-659

Pest Szent end re Vá ros Ön kor mány za ta Egész ség ügyi In téz mé nyei 2000 Szent end re, Ka no nok u. 1. (26) 312-407

Pest Szob Vá ros Szak or vo si Ren de lõ in té ze te 2628 Szob, Arany Já nos u. 22. (27) 370-073

Pest Tor may Ká roly Egész ség ügyi Köz pont 2100 Gö döl lõ, Pe tõ fi Sán dor u. 1. (28) 420-655

Pest Vác Vá ros Önk. Já vorsz ky Ödön Kór ház-Ren de lõ in té zet 2600 Vác, Ar gen ti Döme tér 1-3. (27) 314-522

So mogy Barcs Vá ros Ön kor mány za ta Já ró be teg el lá tó In téz mé nye 7570 Barcs, Baj csy-Zsi linsz ky u. 72. (82) 565-490

So mogy Dy na mi kus MED Pra xis Csa lád or vo si Men tálh. KHT 8647 Ba la ton má ria für dõ, Rá kó czi 61. (85) 375-688
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So mogy Mar ca li Vá ro si Ön kor mány zat Kór ház-Ren de lõ in té zet 8700 Mar ca li, Szé che nyi u. 17-21. (85) 501-100

So mogy Vá ro si Ön kor mány zat Kór ház-Ren de lõ in té zet 7500 Nagy atád, Baj csy-Zs. u. 1. (82) 504-400

So mogy Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Pszi chi át ri ai Osz tály, 
Men tál hig. Gon do zó és Szak am bu lan cia

7400 Ka pos vár, Tal li án Gy. u. 20-32. (82) 501-300

So mogy Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Pszi chi át ri ai Osz tály, 
Gyer mek- és If jú sá gi Pszi chi át ri ai Gon do zó

7400 Ka pos vár, Ez red év u.. 13. (82) 410-135

So mogy Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Pszi chi át ri ai Osz tály, 
Gyer mek- és If jú sá gi Pszi chi át ri ai Gon do zó 

7400 Ka pos vár, Ez red év u. 13. (82) 410-833

So mogy Sió fo ki Kór ház Ren de lõ in té zet, Pszi chi át ri ai Gon do zó 8600 Sió fok, Sem mel we is u. 1. (84) 501-754

Sza bolcs-Szat már-Be reg Dr. Besz ter ci Fe li cia 4400 Nyír egy há za, Hõ sök tere 8. 1. em. 2. (30) 915-4055

Sza bolcs-Szat már-Be reg Jósa And rás Me gyei Kór ház 4400Nyí regy há za, Szent Ist ván 68. (42) 465-666

Sza bolcs-Szat már-Be reg Pszi chi át ri ai Szak kór ház Nagy kál ló 4320 Nagy kál ló, Sza bad ság tér 13. (42) 563-800

Sza bolcs-Szat már-Be reg Te rü le ti Kór ház Má té szal ka 4700 Má té szal ka, Kór ház u. 2-4. (44) 311-011

Tol na Paks Vá ros Ren de lõ in té ze te 7030 Paks, Tán csics M. u. 13. (75) 519-040

Tol na Kal ló dó If jú sá got Men tõ Misszió 
Tá mo ga tó Ala pít vány Drog re hab. Int.

7143 Zsib rik-Mõ csény, Kos suth La jos u. 1. (74) 409-375

Tol na Tol na Me gyei Önk. Ba las sa Já nos Kór há za 7100 Szek szárd, Béri Ba logh Ádám u. 5-7. (74) 315-277

Vas Dr. Grósz Pál Sán dor 9500 Cell dö mölk, Mi kes Ke le men 14. I/3. (70) 248-3035

Vas Ke me nes al jai Egye sí tett Kór ház Cell dö mölk 9500 Cell dö mölk, Nagy Sán dor tér 3. (95) 420-004

Vas Ön kor mány za ti Kór ház Sár vár 9600 Sár vár, Rá kó czi F. u. 30. (95) 320-011

Vas Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház Drog Szak am bu lan cia 9700 Szom bat hely, 11-es Hu szár út 138. (94) 311-230

Veszp rém Al ko hol-Drog se gély Am bu lan cia 8200 Veszp rém, Egye tem u. 19. (88) 421 857

Veszp rém Gróf Es ter há zy Kór ház és Ren de lõ in té ze ti Szak ren de lõ 8500 Pápa, Jó kai u. 5-9. (89) 514 000

Veszp rém Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet 8200 Veszp rém, Kór ház u. 1. (88) 556 000

Veszp rém Ma gyar Imre Kór ház-Ren de lõ in té zet 8400 Ajka, Ko rá nyi F. u. 1. (88) 521 800

Veszp rém Sü meg Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet 8330 Sü meg, Kom pa nik Zs. u. 6. (87) 352 444

Zala Nagy ka ni zsa Me gyei Jogú Vá ros Kór há za 8800 Nagy ka ni zsa, Sze ke res Já nos u. 2-8. (93) 502-000

Zala Vá ro si Kór ház Keszt hely 8360 Keszt hely, Ady E. u. 2. (83) 311 060

Zala Zala Me gyei Kór ház Drog am bu lan cia 8900 Za la eger szeg, Kos suth L. u. 46-48. (92) 596 689

A bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ben fog va tar tott sze mé lyek ese té ben az ál la pot fel mé rés re és ke ze lés re/el lá tás ra, or szá gos ha tás kör rel az Igaz ság ügyi Meg fi -
gye lõ és El me gyó gyí tó In té zet (1108 Bu da pest, Koz ma u. 13. Tel: 206-0225) va la mint a ki je lölt bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek jo go sul tak.
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Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si 
és Köz igaz ga tá si Hi va tal

k ö z  l e  m é  n y e

or vos tech ni kai esz kö zök idõ sza kos fe lül vizs gá la tát vég zõ szer ve ze tek kijelölésérõl

Az or vos tech ni kai esz kö zök rõl szó ló 16/2006. (III. 27.) EüM ren de let 17. § (3) be kez dé sé nek alap ján az Egész ség ügyi 
En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal ha tá ro za tá val az aláb bi szer ve ze tet - az idõ köz ben be kö vet ke zett vál to zá sok át -
ve ze té sé vel - a fel so rolt esz köz cso por tok te kin te té ben az idõ sza kos fe lül vizs gá la tok el vég zé sé re fel jo go sí tot ta:

SZERLA RÖNTGEN

A cég címe: 1105 Bu da pest, Kõ rö si Cs. S. út 35-37. 5. em. 67.

Tel.: 06 (30) 977-4125.

E-ma il: sze ke res.san dor@gma il.com.

Az esz köz cso port meg ne ve zé se 

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si 
és Köz igaz ga tá si Hi va tal ha tá ro za tá nak 

Szá ma Ér vé nyes sé gi ide je 

07. In va zív és in ter ven ci ós rtg. be ren de zé sek 01344/2007/07 2010. áp ri lis

10. Ha gyo má nyos rtg. át vi lá gí tó és fel vé te li mun ka hely 01344/2007/10 2010. áp ri lis

11. Se bé sze ti kép erõ sí tõ 01344/2007/11 2010. áp ri lis

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal
k ö z  l e  m é  n y e

or vos tech ni kai esz kö zök for ga lom ból tör té nõ ki vo ná sá ról

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal (a to váb bi ak ban: Hi va tal) meg ál la pí tot ta, hogy a Club dent 
Hol ding Kft. 1036 Bu da pest, Kis ko ro na u. 20. és a 1092 Bu da pest, Hõ gyes End re u. 3. te lep he lye ken ké szí tett fog -
pót lá sok az or vos tech ni kai esz kö zök rõl szó ló 16/2006. (III. 27.) EüM ren de let ben (a to váb bi ak ban: R.) meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek nek nem tesz nek ele get, mi vel az R. 8. sz. mel lék le té ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek sze rint a fog pót -
lá sok el len õr zés re be kért do ku men tá ci ói nem áll nak ren del ke zés re. A Hi va tal ezért a fen ti ter mé kek te kin te té ben az
R. 15. § (2) be kez dés ér tel mé ben, az R. 15. § (1) be kez dés b) pont ja alap ján, 

2007. áp ri lis 16-án kelt ha tá ro zat tal el ren del te, az ezen te lep he lye ken ké szí tett fog pót lá sok for ga lom ból tör té nõ 
ki vo ná sát.



Az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
k ö z  l e  m é  n y e

a gyógy ászati el lá tá sok nyúj tá sá ra tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal jo go sult egész ség ügyi szol gál ta tók jegy zé ké rõl*

Für dõ meg ne ve zé se Címe Be so ro lá sa
Szer zõ dött szol gál ta tás

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Bán ki Do nát utcai Ál ta lá nos Is ko la uszo dá ja 7633 Pécs, Bán ki Do nát u. 2. H x

Bá nyá sza ti Utó ke ze lõ és Éj je li Sza na tó ri um 7300 Si kon da, Für dõ u. 4. O x x x x x x

Ba ra nya Me gyei Kór ház Ker pel Fró ni us Ödön Gyer mek Egész ség ügyi Köz pont 7624 Pécs, Szi ge ti út 12. H x

Ér ted-Ve led Ba ra nyá ban Ala pít vány Éva Gyógy ház 7632 Pécs, Test vér vá ro sok tere 2/1. H x x x x

Har kány Gyógy für dõ Zrt. 7815 Har kány, Kos suth L. u. 5. O x x x x x x x x

Hul lám Uszo da, Strand és Gyógy für dõ 7623 Pécs, Szend rey Jú lia u. 7. K x x x x x x

Pé csi Tu do mány egye tem Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar uszo dá ja 7624 Pécs, Szi ge ti út 12. H x

San-At Kft. 7720 Pécs vá rad, Vár kert u. 10. H x x x x

Szi get-Víz Kft. Ter mál für dõ 7900 Szi get vár, Ti nó di L. u. 23. H x

Te re ka Kft. Ther mál Ho tel Har kány 7815 Har kány, Járó J. u. 1. K x x x x x x

Zsig mon dy Vil mos Har ká nyi Gyógy für dõ kór ház Kht. 7815 Har kány, Zsig mon dy sé tány 1. O x x x x x x x x x

Ba jai Sport uszo da 6500 Baja, Pe tõ fi sziget Má jus 1. stny. 3. H x

Ha last her mál Kft. 6400 Kis kun ha las, Nagy Sze der I. u. 1. H x x x x

Ho tel Im pe ri al Gyógy szál ló 6200 Kis kõ rös, Er dõ tel ki u. 21. K x x x x x x x

Jo nat her mál Zrt. 6120 Kis kun maj sa, Kõ kút 26. K x x x x x x

Ka lo csai Fe dett Uszo da 6300 Ka lo csa, Kos suth L. u. 4. H x x x x x x

Kecs ke mé ti Fe dett Uszo da 6000 Kecs ke mét, Izsá ki u. 1. H x x x x x x

Kis kun ha la si Fe dett Uszo da 6400 Kis kun ha las, Nagy Sze der I. u. 1. H x

Ko vács és Tár sa Egész ség ügyi és Szol gál ta tó Bt. 6000 Kecs ke mét, Csa bay G. krt. 2. H x x x x

Ár pád Für dõ Víz gyó gyá sza ti Kft. 5600 Bé kés csa ba, Ár pád sor 3. H x x x x x x

GARA-MED Szol gál ta tó Kft. 5525 Fü zes gyar mat, Kos suth u. 92. K x x x x x x x x

Gyo ma end rõ di Li get-Für dõ Szol gál ta tó Kft. 5500 Gyo ma end rõd, Er zsé bet li get 2. H x x x x x x

Hõ for rás Gyó gyá sza ti Kft. 5700 Gyu la, Rá bai u. 2. O x x x x x x

Oros há za-Gyo pá ro si Gyógy für dõ Rt. 5900 Oros há za, Fa sor u. 3. O x x x x x x x x

PMH Egye sí tett Egész ség ügyi In téz mény és Ren de lõ in té zet Für dõ rész le ge 5630 Bé kés, Kõ rö si Cs. S. u. 6/14. H x x x x x x x

Ró zsa Für dõ Szol gál ta tó Kht. 5940 Tót kom lós, Kos suth u. 2. H x x x x x x x x

Szar va si Gyógy-Ter mál Kft. 5540 Szar vas, Kos suth u. 23. H x x x x x x x x

Vár für dõ Kft. 5700 Gyu la, Vár kert u. 2. O x x x x x x x x x x

Vá ro si Ön kor mány zat PMH Strand für dõ 5510 Dé va vá nya, Sport út 4. H x x x x x x x

VFV Mis kolc Zrt. Bar lang és Gyógy für dõ Mis kolc-Ta pol ca 3529 Mis kolc, Pa zár Ist ván stny. O x x x x x x

VFV Mis kolc Zrt. Se lyem ré ti Strand für dõ Gyó gyá sza ti El lá tá si Egy ség 3527 Mis kolc, Baj csy-Zs. u. 58. H x
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Für dõ meg ne ve zé se Címe Be so ro lá sa
Szer zõ dött szol gál ta tás

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Bo gács Ther mál für dõ 3412 Bo gács, Für dõ u. 2. H x x x x x

Gyógy für dõ Ti sza új vá ros 3580 Ti sza új vá ros, Te le ki Blan ka u. 2. O x x x x x x x x x x

Her nád né me ti Ál ta lá nos Is ko la uszo dá ja 3564 Her nád né me ti, Pe tõ fi S. u. 85. H x

Ka zinc bar ci kai Vá ro si Fe dett Uszo da 3700 Ka zinc bar ci ka, Ha dak útja 3. H x

Me zõ kö ves di Zsó ry Gyógy- és Strand für dõ 3400 Me zõ kö vesd, Nap für dõ u. 2. O x x x x x x x x x

Szend rõ Tan uszo da 3752 Szend rõ, Pe tõ fi tér 1-3. H x

Fé nyi Gyu la Je zsu i ta Gim ná zi um és Kol lé gi um uszo dá ja 3532 Mis kolc, Fé nyi tér 10. H x

Aka rat DSE Baj za U.i Ének-ze ne Ta go za tos Ál ta lá nos Is ko la uszo dá ja 1062 Bu da pest, Baj za u. 49-51. H x

Aka rat DSE Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház 1023 Bu da pest, Ár pád fe je de lem u. 7. H x

Aka rat DSE Da gály Gyógy für dõ 1138 Bu da pest, Nép für dõ u. 38. O x

Aka rat DSE Elekt ro mos Pá lya 1138 Bu da pest, Nép für dõ u. 18-20. H x

Aka rat DSE Nem zet kö zi Sport köz pon tok 1146 Bu da pest, Ist ván me zei u. 3-5. H x

Ato mi um Kft. Ther mál Ho tel Li get 2030 Érd-Ó fa lu, Ró mai u. 9. K x x x x x x x

B.H.R.G. Ala pít vány Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház 1023 Bu da pest, Ár pád feje de lem u. 7. H x

B.H.R.G. Ala pít vány Ma zso la Úszó Ta no da Egye sü let 2030 Érd, Ba la to ni u. 19. H x

B.H.R.G. Ala pít vány Mo nor Vá ro si Uszo da 2200 Mo nor, Ba las si B. u. 5089 hrsz. H x

B.H.R.G. Ala pít vány Tor na Úszás Egye sü let Sport egye sü let 1037 Bu da pest, Ka lap u. 1. H x

B.H.R.G. Ala pít vány Po zso nyi úti tan me den ce 1137 Bu da pest, Rad nó ti M. u. 35. H x

Bu da pest Gyógy für dõi és Hé ví zei Zrt. Da gály Für dõ 1138 Bu da pest, Nép für dõ u. 31-36. K x x x

Bu da pest Gyógy für dõi és Hé ví zei Zrt. Dan dár Für dõ 1095 Bu da pest, Dan dár u. 5-7. K x x x x

Bu da pest Gyógy für dõi és Hé ví zei Zrt. Er zsé bet Für dõ 1203 Bu da pest, Vi zis port út 2. K x x x

Bu da pest Gyógy für dõi és Hé ví zei Zrt. Gel lért Für dõ 1118 Bu da pest, Ke len he gyi út 2-4. O x x x x x x x x

Bu da pest Gyógy für dõi és Hé ví zei Zrt. Ki rály Für dõ 1027 Bu da pest, Fõ u. 62-64. K x x x x

Bu da pest Gyógy für dõi és Hé ví zei Zrt. Lu kács Für dõ 1027 Bu da pest, Fran kel Leó u. 25-29. O x x x x x x x

Bu da pest Gyógy für dõi és Hé ví zei Zrt. Rácz Für dõ 1013 Bu da pest, Had nagy u. 8-10. K x x x

Bu da pest Gyógy für dõi és Hé ví zei Zrt. Ru das Für dõ 1013 Bu da pest, Döb ren tei tér 9. O x x x x x

Bu da pest Gyógy für dõi és Hé ví zei Zrt. Szé che nyi Für dõ 1146 Bu da pest, Ál lat ker ti krt. 11. O x x x x x x x x x

Bu da pest Gyógy für dõi és Hé ví zei Zrt. Új pes ti Für dõ 1042 Bu da pest, Ár pád út 114-120. K x x x x

Ceg lé di Ter mál für dõ Kft. 2700 Ceg léd, Für dõ u. 27-29. K x x x x x x x

Da nu bi us Zrt. Ther mál Ho tel Hé lia 1133 Bu da pest, Kár pát u. 62-64. O x x x x x

Da nu bi us Zrt. Ther mál Ho tel Mar git szi get 1138 Bu da pest, Mar git szi get O x x x x x x

Fõ vá ro si Ön kor mány zat Vi seg rá di Re ha bi li tá ci ós Szak kór ház 2026 Vi seg rád, Gi zel la te lep K x x x x x x x x x

FUT Ala pít vány Ál ta lá nos Is ko la uszo dá ja 2112 Ve res egy ház, Mo gyo ró di út 5-7. H x

FUT Ala pít vány Ha jós Alf réd Ál ta lá nos Is ko la uszo dá ja 2100 Gö döl lõ, Lég szesz u. 10. H x

Gé zen gúz Ala pít vány Csep pek Háza 2011 Bu da ka lász, Sport u. 3. H x

Gé zen gúz Ala pít vány Ther mál Ho tel Aqu in cum Rt. 1036 Bu da pest, Ár pád fe je de lem útja 94. H x

Gyer mek szív 2000 Ala pít vány Ho chi ef Hun gá ria Kft. 1138 Bu da pest, Nép für dõ u. 18-20. H x

Gyer mek szív 2000 Ala pít vány Kis pes ti Uszo da 1191 Bu da pest, Si mo nyi Zs. u. 31. H x
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Für dõ meg ne ve zé se Címe Be so ro lá sa
Szer zõ dött szol gál ta tás

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Kis pes ti Uszo da 1191 Bu da pest, Si mo nyi Zs. u. 31. H x

Kis pes ti Uszo da Tan uszo da 1192 Bu da pest, Hun gá ria út 28. H x

Nyu szi-Uszi Bt. Illyés Gyu la Gim ná zi um uszo dá ja 2040 Bu da örs, Sza bad ság u. 162. H x

Pej Kft. Far kas vár DSE 2000 Szent end re, Rá kó czi F. u. 6. H x

Pej Kft. MH Ki ni zsi Pál Tiszt he lyet tes Kép zõ Köz pont uszo dá ja 2000 Szent end re, Dó zsa Gy. út 12. H x

Szü lõk Fó ru ma Egye sü let Tan uszo da 2440 Száz ha lom bat ta, Ko dály Z. stny. 1-3. H x

Ther mál Ho tel Aqu in cum Rt. 1036 Bu da pest, Ár pád fe je de lem útja 94. O x x x x x x

Ther mál Ho tel Vi seg rád Zrt. 2025 Vi seg rád, Le pen ce völgy 1213. O x x x x x x

Víz vá lasz tó Egész ség meg õr zõ Köz hasz nú Sport egye sü let (VESE) 
KSK Kft. uszo dá ja

2120 Du na ke szi, Fõ út 010/6. Hrsz. H x

Víz vá lasz tó Egész ség meg õr zõ Köz hasz nú Sport egye sü let (VESE) 
Rad nó ti M. Is ko la uszo dá ja

1137 Bu da pest, Rad nó ti M. u. 35. H x

Víz vá lasz tó Egész ség meg õr zõ Köz hasz nú Sport egye sü let (VESE) 
Nõ vér utcai Is ko la uszo dá ja

1131 Bu da pest, Nõ vér u. 15-17. H x

„Vö csök” If jú sá gi Sport szol gál ta tó Bt. Csil lag he gyi strand für dõ (csak nyá ron) 1038 Bu da pest, Pusz ta kú ti út 3. H x

„Vö csök” If jú sá gi Sport szol gál ta tó Bt. Far kas ré ti Ál ta lá nos Is ko la uszo dá ja 1112 Bu da pest, Érdi út 2. H x

„Vö csök” If jú sá gi Sport szol gál ta tó Bt. HTTR Ál lam igaz ga tá si Fõ is ko la uszo dá ja 1118 Bu da pest, Má nyo ki u. 9. H x

„Vö csök” If jú sá gi Sport szol gál ta tó Bt. Ru das Uszo da 1013 Bu da pest, Döb ren tei tér 9. H x

Csong rá di Ide gen for gal mi Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. 6640 Csong rád, Dob u. 3. H x x x x x x

Er zsé bet Mó ra hal mi Gyógy für dõ 6782 Mó ra ha lom, Szent Lász ló park 4. K x x x x x x x x

Hód-Strand Kft. 6800 Hód me zõ vá sár hely, Ady E. u. 1. H x x x x x

Hun gu est Ho tels Zrt.- Ho tel For rás 6726 Sze ged, Szent-Györ gyi A. u. 16-24. K x x x x x

Makó Vá ro si Ön kor mány zat Ter mál- és Gyógy für dõ 6900 Makó, Mar czi bá nyi tér 6. K x x x x x x x x

Mül ler Ala pít vány 6726 Sze ged, Te mes vá ri krt. 33. H x

Nemó Úszó su li Sport szol gál ta tó Kft. 6726 Sze ged, Te mes vá ri krt. 33. H x

Prog ress 2001 Kft. 6760 Kis te lek, Kos suth u. 5-7. H x x x x x

Sze ge di Für dõk Kft. Anna Gyógy-, Ther mál és Él mény für dõ 6720 Sze ged, Ti sza L. krt. 24. O x x x x x x x x x x

Sze ge di Für dõk Kft. Sze ge di Gyógy- és Ther mál für dõ 6726 Sze ged, Für dõ u. 1. O x x x x x x

Sze ge di Óvo dás ko rú Lég úti Be te ge kért Ala pít vány 6726 Sze ged, Te mes vá ri krt. 33. H x

Szent esi Gyógy für dõ és Nap pa li Kór ház 6600 Szen tes, Ady E. u. 44. K x x x x x x x x x x

Agár di Ter mál és Gyógy für dõ 2484 Agárd, Ha tár u. O x x x x x x x

Du na új vá ro si Fabó Éva Sport uszo da 2400 Du na új vá ros, Épí tõk u. 9. H x

Er csi Sport csar nok 2451 Er csi, Bem u. 2. H x

Szé kes fe hér vá ri Vá ro si Uszo da 8000 Szé kes fe hér vár, Mé szöly G. u. 2. H x

Ál la mi Sza na tó ri um 9400 Sop ron, Vá ri si u. 2. O x x x x x x x

Club El do ra dó Kft. 9200 Mo son ma gya ró vár, Kol bai u. 10. K x x x x x x x

Egész sé gért Kkt. 9021 Gyõr, Baj csy-Zs. út 32. H x

Gé zen gúz Ala pít vány 9023 Gyõr, Tö rök I. u. 36. H x

Rá ba-Qu el le Kft. 9025 Gyõr, Für dõ tér 1. O x x x x x x x x x x
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Für dõ meg ne ve zé se Címe Be so ro lá sa
Szer zõ dött szol gál ta tás

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Sá-Ra Ter mál Kft. 9437 Hegy kõ, Für dõ u. 5. H x x x x x

Sop ron és Kör nyé ke Víz- és Csa tor na mû Zrt. 9400 Sop ron, Bar tók B. u. 42. H x

Fló ra Ter mál Kft. 9330 Ka pu vár, Für dõ u. 42. H x x x x

Al föld 92 Kft. 4200 Haj dú szo bosz ló, Má tyás kir. stny. 17. H x x x x x x x x

Ci vis Ho tels Rt. 4025 Deb re cen, Baj csy-Zs. u. 1-3. H x x x x x x

Haj dú bö ször mé nyi Vá ros gaz dál ko dá si Kft. 4221 Hajdúbö ször mény, Rad nó ti M. u. 1. H x x x x x x x x

Haj dú ná ná si Épí tõ és Szol gál ta tó Kft. 4080 Haj dú ná nás, Kos suth u. 22. H x x x x x x

Hor tus Na tu rae Nagy er dõ Kft. 4032 Deb re cen, Pal la gi út 5. K x x x x x x x

Hor tus Na tu rae Hõ for rás Kft. 4200 Haj dú szo bosz ló, Má tyás kir. stny. 21. O x x x x x x x

Hun ga ros pa Haj dú szo bosz lói Zrt. 4200 Haj dú szo bosz ló, Szent Ist ván park 1-3. O x x x x x x x x x x

Hun gu est Ho tels Zrt.- Ho tel Béke 4200 Haj dú szo bosz ló, Má tyás kir. stny. 10. O x x x x x x x x x

Lu xim pex Kft. 4200 Haj dú szo bosz ló, Má tyás kir. stny. 19. O x x x x x x x x

Nagy er dei Gyó gyá sza ti Szol gál ta tó Kft. 4032 Deb re cen, Nagy er dei park 1. O x x x x x x x x x x

Püs pök la dá nyi Gyógy für dõ Kft. 4150 Püs pök la dány, Pe tõ fi u. 62. K x x x x x x x x x

Ther mal Ho tel Vic to ria Kft. 4200 Haj dú szo bosz ló, Deb re ce ni út fél 6. H x x x x x x

VESZ Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kht. 4026 Deb re cen, Fû vész kert u. 4. H x

Eger-Park Ho tel Kft. 3300 Eger, Szál lo da út 1-3. K x x x x

Hun gu est Ho tels Zrt.- Ho tel Fló ra 3300 Eger, Für dõ u. 5. O x x x x x x x

Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház - Ren de lõ in té zet Tö rök für dõ 3300 Eger, Für dõ út 4. O x x x x x x

Pa ra a qua Ala pít vány a gyer me kek fej lesz té sé ért 3300 Eger, Ma lom árok út 1. H x

Pa ra a qua Ala pít vány a gyer me kek fej lesz té sé ért 3300 Eger, Frank Ti va dar út 5. H x

Pa rád für dõi Ál la mi Kór ház 3244 Pa rád für dõ, Kos suth L. út 221. O x x x x x x

Bá nyász Für dõ 2800 Ta ta bá nya, Sem mel we is u. 9. H x x x x x x

Esz ter go mi Für dõ (SPA) Szol gál ta tó Zrt. 2500 Esz ter gom, Tán csics M. u. 5. H x x x x x x

Kerns tok Ál ta lá nos Is ko la uszo dá ja 2536 Nyer ges új fa lu, Kos suth u. 89. H x

Komt her mál Für dõ 2900 Ko má rom, Tán csics M. u. 34-36. H x x x x x x x

Bá tony te re nyei Tan uszo da 3078 Bá tony te re nye, Be rek gát köz 1. H x

Tan uszo da 3100 Sal gó tar ján, Pécs kõ u. 13. H x

Bar csi Rek re á ci ós Ter mál köz pont 7570 Barcs, Má jus 1 u. 2. H x x x x

Cso ko nya vi son tai Gyógy für dõ 7555 Cso ko nya vi son ta, Für dõ te lep K x x x x x x x

Iga li Gyógy für dõ 7275 Igal, Rá kó czi tér 30. K x x x x x

Ka pos vá ri Uszo da- és Gyógy für dõ 7400 Kapos vár, Csik Fe renc stny. 1. K x x x x x x x

Nagy atá di Ter mál- és Gyógy für dõ 7500 Nagy atád, Szé che nyi tér K x x x x x x x x x

Vad vi rág Ala pít vány Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um tan me den ce 7400 Ka pos vár, Béke u. 76. H x

Vad vi rág Ala pít vány Kle bels berg Kö zép is ko lai Kol lé gi um uszo dá ja 7400 Ka pos vár, Ál mos ve zér u. 1. H x

Vad vi rág Ala pít vány Du rácz ky Jó zsef Fej lesz tõ és Mód szer ta ni Köz pont uszo dá ja 7400 Ka pos vár, Soms sich Pál u. 8. H x

Sós tó Gyógy für dõk Zrt. Für dõ ház 4431 Nyír egy há za-Sós tó gyógy für dõ 15086 hrsz. H x x x x x x x

Sós tó Gyógy für dõk Zrt. Jú lia Für dõ 4400 Nyír egy há za, Ma lom u. 16. H x x x x
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Für dõ meg ne ve zé se Címe Be so ro lá sa
Szer zõ dött szol gál ta tás

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Szat már Be re gi Kór ház és Gyógy für dõ 4900 Fe hér gyar mat, Dam ja nich u. 1. K x x x x x x x x x x

Be rek für dõ Ter mál- és Strand für dõ 5309 Be rek für dõ, Be rek tér 11. H x x x x x

Cser ke szõ lõ Gyógy- és Strand für dõ 5465 Cser ke szõ lõ, Für dõ u. 1/A. H x x x x x x x

Jász be rény Ter mál für dõ 5100 Jász be rény, Hat va ni u. 5. H x x x x

Ort ho vis Kft. Fi zi ot he rá pi ás és Gyó gyá sza ti Am bu lan cia 5300 Kar cag, For rás u. 3. H x x x x x x x x

Ter mál Ho tel Pá vai 5309 Be rek für dõ, Pá vai Vaj na F. u. 3. H x x x x x x x

Ter mál Ho tel Szi vek 5309 Be rek für dõ, Gyár u. 1. H x x x x x x x

Ti sza Szál ló és Gyógy für dõ 5000 Szol nok, Ver seg hy park 2. O x x x x x x

Ti sza fü re di SANITAS CORPORIS Kft. 5350 Ti sza fü red, Po rosz lói u. 2. H x x x x x

Túr ke vei Gyógy für dõ Köz hasz nú Tár sa ság 5420 Túr ke ve, Kut hen kir. u. 11. H x x x x x x x

Du na föld vá ri Du na par ti Ide gen for gal mi Zrt. 7020 Du na föld vár, Hõ sök tere 26. H x x x x x

Far kas At ti la tan uszo da Sin ka Szil via 7200 Dom bó vár, Ka to na J. u. 27. H x

Gu na ras Gyógy für dõ és Ide gen for gal mi Zrt. 7200 Dom bó vár, Ker nen tér 1. K x x x x x x x x x

Pé csi Tu do mány egye tem Illyés Gyu la Fõ is ko lai Kar Uszo da 7100 Szek szárd, Rá kó czi u. 1. H x

Büki Gyógy für dõ Zrt. 9740 Bük für dõ, Ter mál krt. 2. O x x x x x x x x x

Da nu bi us Szál lo da üze mel te tõ és Szol gál ta tó Zrt. 
Nyu gat ma gyar or szá gi Te rü le ti Igaz ga tó sá ga

9600 Sár vár, Rá kó czi u. 1. H x x x x x x x x

Dr. Nagy Lász ló Gyógy pe da gó gi ai In té zet 9730 Kõ szeg, Kiss J. u. 31. H x

Mol nár Csa ba 9900 Kör mend, Al ko tás u. 1/3. H x

Sár vá ri Gyógy für dõ Kft. 9600 Sár vár, Vad kert u.1. O x x x x x x x x

Vas me gyei Mar ku sovsz ky La jos Ál ta lá nos Re ha bi li tá ci ós 
és Gyógy für dõ Kór ház Egye te mi Ok ta tó Kór ház

9970 Szent gott hárd, Hu nya di J. u. 31. K x x x x x x

Ál la mi Szív kór ház Ba la ton fü red 8230 Ba la ton fü red, Gyógy tér 2. O x x x x x

„Bo ró ka” Moz gás sé rült Gyer me kek Fej lesz té sé ért Ala pít vány 8130 Enying, Sport köz 26. H x

Aqu a ma rin Szál lo da ipa ri Kft. 8380 Hé víz, Hon véd u. 14. O x x x x x x x

Ág nes Pan zió Ide gen for gal mi Kft. 8380 Hé víz, Hon véd u. 7. K x x x x x x

Grá nit Gyógy für dõ Zrt. 8749 Za la ka ros, Ther mál u. 4. O x x x x x x x x

Gyógy víz Me di ci na Egész ség ügyi Szol gál ta tó Bt. 8960 Len ti, Tán csics u. 2/a. K x x x x x x

Hé víz gy ógy für dõ és Szent And rás Re u ma kór ház Kht. 8380 Hé víz, Dr. Schul hof V. stny. 1. O x x x x x x x x x

Ho tel Car bo na Zrt. 8380 Hé víz, At ti la u. 1. O x x x x x x x x

Ho tel Eu ró pa Fit 8380 Hé víz, Jó kai u. 3. O x x x x x x x

Hun gu est Ho tels Zrt.- Ho tel He li os 8380 Hé víz, Vö rös marty u. 91. O x x x x x

Strand Kft. 8900 Za la eger szeg, Már tí rok u. 78. H x

Több szol gál ta tó fel újí tá si mun ká la tok mi att zár va tart, bõ vebb tá jé koz ta tást a Me gyei, Fõ vá ro si Egész ség biz to sí tá si Pénz tá rak tud nak nyúj ta ni.
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Az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té zet
k ö z  l e  m é  n y e

a VIII. Ma gyar Gyógy szer könyv elõ írá sa i nak
vál to zá sa i ról

A Ma gyar Gyógy szer könyv VIII. ki adá sá nak al kal ma -
zá sá ról szó ló 28/2006. (VII. 11.) EüM ren de let 2. § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az Or szá gos
Gógy sze ré sze ti In té zet je len köz le mé nyé ben az aláb bi, a
VIII. Ma gyar Gyógy szer köny vet érin tõ vál to zá so kat te szi
köz zé, az Eu ró pai Gyógy szer könyv 5.6 ki egé szí tõ kö te té ben
be kö vet ke zett vál to zá so kat fi gye lem be véve.

Mó do sí tott szö ve gek

Ál ta lá nos fe je ze tek

2.2.7. Op ti kai for ga tó ké pes ség

2.2.25. Ab szorp ci ós spekt ro fo to met ria az ult ra ibo lya és
lát ha tó szín kép tar to mány ban

Ál ta lá nos cik ke lyek
Be vé tel re szánt/orá lis, fo lyé kony gyógy szer ké szít -

mé nyek (0672)
Orr üreg ben al kal ma zott/na zá lis gyógy szer ké szít -

mények (0676)

Egye di cik ke lyek
b-Acetyl di go xi num (2168)
Aci dum as cor bi cum (0253)
Aci dum fo li cum (0067)
Agni cas ti fruc tus (2147)
Al co hol ben zy li cus (0256)
Am mo nio met hac ry la tis co poly me rum A (2081)
Am mo nio met hac ry la tis co poly me rum B (2082)
As cor by lis pal mi tas (0807)
Azith ro my ci num (1649)
Bend rof lu met hi a zi dum (0370)
Bro moc rip ti ni me si las (0596)
Bu se re li num (1077)
Cal ci to ni num sal mo nis (0471)
Cy na rae fo li um (1866)
DL-a-To cop he ry lis hyd ro ge no suc ci nas (1258)
Fac tor VIII co a gu la ti o nis hu ma nus (0275)
Fu ma ri ae her ba (1869)
He de rae fo li um (2148)
Im mung lo bu li num an ti-T lympho cy to rum ex ani ma le

ad usum hu ma num (1928)
Im mung lo bu li num hu ma num an ti-D (0557)
Im mung lo bu li num hu ma num an ti-D ad usum int ra ve -

no sum (1527)
Im mung lo bu li num hu ma num nor ma le (0338)
Im mung lo bu li num hu ma num nor ma le ad usum in tra ve -

no sum (0918)
Int-rac-a-To cop he ro lum (0692)
Le vo do pum (0038)
Lo ra ze pa mum (1121)
Mag ne sii oxi dum pon de ro sum (0041)
Man ni tolm (0559)
Met hot re xa tum (0560)

Mi to xant ro ni hyd roch lo ri dum (1243)
Nat rii as cor bas (1791)
Nat rii do cu sas (1418)
Nat rii sul fis an hyd ri cus (0775)
Nat rii sul fis hep ta hyd ri cus (0776)
No me gest ro li ace tas (1551)
Octyl do de ca no lum (1136)
Or to sip ho nis fo li um (1229)
Oxa cil li num  nat ri cum mo no hyd ri cum (2260)
Panc re a tis pul vis (0350)
Phy to me na di o num (1036)
Phy tos te ro lum (1911)
Plas ma hu ma num ad se pa ra ti o nem (0853)
Plas ma hu ma num co ag men ta tum con di tum que ad

exstin gu en dum vi rum (1646)
Pred ni so lo ni ace tas (0734)
Ri bo fla vi ni nat rii phosp has (0786)
RRR- a-To cop he ro lum (1256)
RRR- a-To cop he ry lis hyd ro ge no suc ci nas (1259)
Stan no si chlo ri dum di hyd ri cum (1266)
Te re bint hi ni aet he ro le um ab pi num pi nast rum (1627)
a-To cop he ry lis ace ta tis pul vis (0691)
To ra se mi dum an hyd ri cum (2132)
Trip sy num (0694)
Xy lo me ta zo li ni hyd roch lo ri dum (1162)
Ur ti cae fo li um (1897)
Val ne mu li num ad usum ve te ri na ri um (2137)
Vi ta mi num A (0217)
Vi ta mi num A den sa tum ole o sum (0219)
Vi ta mi num A in aqua dis per gi bi le (0220)
Vi ta mi num A pul vis (0218)
Zuc lo pent hi xo li de ca no as (1707)

Az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té zet 
k ö z  l e  m é  n y e

az Eu ró pai Gyógy szer könyv 5.7. ki egé szí tõ kö te té nek  
ha tály ba lé pé sé rõl

A Ma gyar Gyógy szer könyv VIII. ki adá sá nak al kal ma -
zá sá ról szó ló 28/2006. (VII. 11.) EüM ren de let 3. §-ában
ka pott fel ha tal ma zás alap ján az OGYI je len köz le ménnyel
köz zé te szi, hogy az Eu ró pai Gyógy szer könyv 5.7. ki egé -
szí tõ kö te té nek ha tály ba lé pé si idõ pont ja az Eu ró pa Ta nács
Köz egész ség ügyi Bi zott sá gá nak AP-CSP (06) 2. sz. ha tá -
ro za ta alap ján 2007. április 1. Az 5.7.  ki egé szí tõ kö tet ben
meg je lent új, mó do sí tott és tö rölt szö ve gek az aláb bi ak.

Új szö ve gek

Ál ta lá nos fe je ze tek

2.4.31. Nik kel hid ro gé ne zett nö vé nyi ola jok ban

2.8.18. Af la to xin B1 meg ha tá ro zá sa nö vé nyi dro gok ban

Egye di cik ke lyek
Fer ro si sul fas de sic ca tus (2340)
He li um (2155)
Hyd ro co do ni hyd ro ge no tart ras 2,5-hyd ri cus (1784)
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Lef lu no mi dum (2330)
Nat rii molyb da tis (99Mo) fis si o ne for ma ti so lu tio (1923)
Oli ba num in di cum (2310)
Opii ext rac tum sic cum nor ma tum (1839)
Opii tinc tu ra nor ma ta (1841)
Pe lar go nii ra dix (2264)
Spec ti no my ci ni sul fas tet ra hyd ri cus ad usum  ve te ri na -

ri um (1658)
Tam su lo si ni hyd roch lo ri dum (2131)
Ti bo lo num ( 1739)
Va le ri a nae ext rac tum hyd ro al co ho li cum sic cum (1898)
Va le ri a nae tinc tu ra (1899)
Yo him bi ni hyd roch lo ri dum ( 2172)

Mó do sí tott szö ve gek

Ál ta lá nos fe je ze tek

2.2.1. Fo lya dé kok tisz ta sá ga és opá los sá gá nak mér té ke 

2.5.12.Víz tar ta lom meg ha tá ro zá sa fél mik ro-mód szer rel

2.7.6. Ad szor be ált dif té ria-vak ci na ha tó ér té ké nek meg -
ha tá ro zá sa

2.7.8. Ad szo be ált te ta nusz-vak ci na ha tó ér té ké nek meg -
ha tá ro zá sa 

4. Re a gen sek (ku mu la tív lis ta)

2.9.3. Szi lárd gyógy szer for mák ha tó anya gá nak ki ol dó -
dá si vizs gá la ta

Ál ta lá nos cik ke lyek
Ál la ti ere de tû, em ber gyó gyá sza ti im mun szé ru mok (0084)
Gyógy szer anya gok (2034)

Egye di cik ke lyek 
Aci dum met hac ry li cum et et hy lis ac ry las polymeri -

satum 1:1
Aci dum ur so de o xy cho li cum (1275)
Ami o da ro ni hyd roch lo ri dum (0803)
Bro ma ze pa mum (0879)
Bro ti zo la mum (2197)
Cal cii hyd ro ge nop hosp has an hyd ri cus (0981)
Cal cii hyd ro ge nop hosp has di hyd ri cus (0116)
Car mel lo sum nat ri cum co ne xum (0985)
Ce fa zo li num nat ri cum (0988)
Ceft ri a xo num nat ri cum (0991)
Ce fu ro xi mum axe ti li (1300)
Ce fu ro xi mum nat ri cum (0992)
Cel lu lo si pul vis (0315)
Cel lu lo sum mic roc ris tal li num (0316)
Cic los po ri num (0994)
Clad ri bi num (2174)
Clo xa cil li num nat ri cum (0661)
Co lis ti met ha tum nat ri cum (0319)
Co lis ti ni sul fas (0320)
Cy na rae fo li um (1866)
Di nit ro ge nii oxi dum (0416)
Echi na ce ae an gus ti fo li ae ra dix (1821)
Echi na ce ae pal li dae ra dix (1822)
Echi na ce ae pur pu re ae her ba (1823)
Echi na ce ae pur pu re ae ra dix (1824)
Eryth ro my ci ni lac to bi o nas (1098)

Et hy lis pa ra hyd ro xy ben zo as nat ri cus (2134)
Glu tat hi o num (1670)
Glyce ro li dis te a ras (1428)
Glyce ro li mo nos te a ras 40-55
Glyci num (0614)
Hyp ro mel lo sum (0348)
In ter fe ro ni al fa-2 so lu tio con cent ra ta (1110)
Iot ro la num (1754)
Lac to sum an hyd ri cum (1061)
Lac to sum mo no hyd ri cum (0187)
Le vod rop ro pi zi num (1535)
Mag ne sii lac tas di hyd ri cus (2160)
Me py ra mi ni ma le as (0278)
Me toc lop ra mi dum (1348)
Met hyl cel lu lo sum (0345)
Mil le fo lii her ba (1382)
Mi no cyc li ni hyd roch lo ri dum di hyd ri cum (1030)
Mo ran te li hyd ro ge no tart ras ad usum ve te ri na ri um (1546)
Na lo xo ni di hyd roch lo ri dum di hyd ri cum (0729)
Nat rii cal cii ede tas (0231)
Nat rii ste a ras (2058)
Ni me su li dum (1548)
Nor ad re na li ni hyd roch lo ri dum (0732)
Nor ad re na li ni tart ras (0285)
Ol sa la zi num nat ri cum (1457)
Oxy bu ti ni hyd roch lo ri dum (1354)
Pa ro xe ti ni hyd roch lo ri dum an hyd ri cum (2283)
Pa ro xe ti num hyd roch lo ri dum he mi hyd ri cum (2018)
Pheny leph ri num (1035)
Pheny leph ri num hyd roch lo ri dum (0632)
Plan ta gi nis ova tae se mi nis te gu men tum (1334)
Poly my xi ni  B sul fas (0203)
Po vi do num (0685)
Pyr ro li do num (2180)
Sily bi ma ri a ni fruc tus (1860)
Spec ti no my ci ni di hyd roch lo ri dum pen ta hyd ri cum (1152)
Sul ta mi cil li num (2211)
Sul ta mi cil li ni to si las di hyd ri cus (2212)
Te ma ze pa mum (0954)
Ti mo lo li ma le as (0572)
Tri meth ro pi mum (0060)
Tu ber cu li ni avi a rii de ri va tum pro te i no sum pu ri fi ca tum

(0535)
Tu ber cu li ni bo vi ni de ri va tum pro te i no sum pu ri fi ca tum

(0536)
Vac ci num rhi not ra che i ti dis vi ra lis fe li nae inac ti va tum

(1207)
Vac ci num rhi not ra che i ti dis vi ra lis fe li nae vi vum (1206)
Va le ri a nae ra dix (0453)
Ve cu ro nii bro mi dum (1769)

Cí mük ben mó do sí tott szö ve gek

Egye di cik ke lyek
Vacci num rhi not ra che i ti dis vi ra lis fe li nae vi vum  (régi név:

Vac ci num rhi not ra che i ti dis vi ra lis  fe li nae vi vum cry o de -
siccatum) (1206)

Mi no cyc li ni hyd roch lo ri dum di hyd ri cum (régi név: Mi -
no cyc li ni hyd roch lo ri dum) (1030)
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Tö rölt szö ve gek

Ál ta lá nos fe je ze tek

2.9.13. A szem cse mé ret ha tár ér ték-vizs gá la ta mik ro -
szkóp pal (2007. január 1-jén tö röl ve)

Egye di cik ke lyek
Glu ca go num (0612) (2006. ápr. 1-jén tö röl ve).

Az Anesz te zi o ló gi ai és In ten zív Te rá pi ás
Szak mai Kol lé gi um

f e l  h í  v á  s a

az Eu ró pai Anesz te zi o ló gi ai és In ten zív Te rá pi ás
Dip lo ma írás be li vizs gá já ra tör té nõ je lent ke zés re

A 45/2003. (VIII. 29.) ESZCSM ren de le t a ne gye dik
kép zé si évü ket be fe je zõ anesz te zi o ló gus és in ten zív te rá pi ás
szak gya kor no kok szá má ra írás be li teszt vizs ga kö te le zett -
sé get ír elõ.

A 2006. no vem ber 7-én alá írt két ol da lú egyez mény le -
he tõ vé vá lik ma gyar nyel vû vizs ga kér dé sek vá lasz tá sá ra is.

Az eu ró pai írás be li vizs ga idõ pont ja min den ok tó ber
elsõ szom bat ja, ez év ben te hát:

2007. ok tó ber 6. szom bat 10-15 óra

A vizs gá ra je lent ke zés ha tár ide je:

2007. má jus 31.

A ha tár idõ el mu lasz tá sa az adott évi vizs ga le he tõ sé -
gé nek el vesz té sét je len ti, mert pót je lent ke zés re nin csen
le he tõ ség!

Vizs gá ra je lent ke zés: www.eu ro a nest he sia.org/edu ca ti on/
 EDADocs/part 1app li ca ti on form.doc webb lap ról le tölt he tõ
je lent ke zé si lap ki töl té sé vel nyújt ha tó be az Anesz te zi o lógi ai 

és In ten zív Te rá pi ás Szak mai Kol lé gi um el nö ké hez: dr. Ja -
necs kó Má ria (1125 Bu da pest, Kút völ gyi u. 4.), e-ma il:
jan mar@kut.sote.hu.

A vizs ga la po kat a Kol lé gi um össze gyûj ti és köz pon to sí -
tot tan to váb bít ja az Eu ró pai Anesz te zi o ló gi ai Tár sa ság
Vizs ga bi zott sá gá nak.

Re giszt rá ci ós díj 2007-ben: 100 Euro.

A si ke res vizs gá zók re giszt rá ci ós dí ját a Ma gyar Anesz te -
zi o ló gi ai és In ten zív Te rá pi ás Tár sa ság 2007-ben át vál lal ja.

A vizs ga köz pon to sí tot tan tör té nik, a hely szín rõl az
Anesz te zi o ló gi ai és In ten zív Te rá pi ás Szak mai Kol lé gi um
a ké sõb bi ek ben küld ér te sí tést a vizs gá zók nak.

A Ma gyar Egész ség ügyi Tár sa ság
k ö z  l e  m é  n y e

a sze mé lyi jö ve de lem adó ból 2006. év ben be folyt
tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról

A Ma gyar Egész ség ügyi Tár sa ság (1052 Bu da pest, Sem -
mel we is u. 1-3., adó szám: 18060432-1-41) ezú ton teszi köz zé,
hogy a sze mé lyi jö ve de lem adó 1%-ból 2006. év ben be -
folyt 618 260 Ft-ot az Alap sza bá lyá ban és kül de tés nyi lat -
ko za tá ban fog lal tak nak meg fe le lõ en, az egész ség meg õr -
zé sét és hely re ál lí tá sát cél zó szak mai to vább kép zé sek
szer ve zé sé re for dí tot ta.

A Ma gyar Egész ség ügyi Tár sa ság kö szö ne tét fe je zi ki a
tá mo ga tók nak és to vább ra is kéri se gít sé gü ket.
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VI. RÉSZ
Ve gyes köz le mé nyek

Köz le mény iga zol vá nyok, ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok ér vény te le ní té sé rõl

Köz le ményt meg hir de tõ
szerv neve

Az ér vény te len ok mány 
meg ne ve zé se

Az ér vény te len ok mány 
ki ál lí tó ja

Az ér vény te len ok mány 
szá ma

Ér vény te len 2007.

Dr. Be ne dek Krisztina
or vos

sz.o.okl.
(ne u ro ló gia)

EFSZSZTB 724/1999. áp ri lis 6. nap já tól

Raj na Tí mea
gyógy sze rész

sz.gy.okl.
(gyógy szer tech no ló gia)

EFSZSZTB 211/2006. áp ri lis 13. nap já tól

Meg jegy zés: A táb lá zat ban hasz nált rö vi dí té sek jegy zé ke:
OONYI (GYONYI) = Or vo sok (Gyógy sze ré szek) Or szá gos Nyil ván tar tás ba vé te lé rõl szó ló iga zol vány,
 sz.o.okl./sz gy.okl. = szak or vo si/szak gyógy sze ré szi ok le vél
OSZB = Or szá gos Szak ké pe sí tõ Bi zott ság
EFSZSZTB = Egész ség ügyi Fel sõ fo kú Szak irá nyú Szak kép zé si és To vább kép zé si Ta nács
MOK (GYOK) = Ma gyar Or vo si (Gyógy sze rész) Ka ma ra



Ál ta lá nos tud ni va lók

Tisz telt Ol va sók!

A pá lyá za ti hir det mé nye ket ter je del mi okok ból és a jobb
át te kint he tõ ség ér de ké ben táb lá za tos for má ban kö zöl jük.
Kér jük, hogy ál lás hir de té se ik szö ve ge zé sé nél ve gyék figye -
lembe, hogy a ro va tok csak a leg szük sé ge sebb in for má ci ók
köz lé sé re ad nak le he tõ sé get. A hir det mé nye ket kü lön ezi rá nyú
ké re lem re leg fel jebb 3 al ka lom mal is mé tel jük meg, to váb bi
közlés re csak újabb ké rés ese tén van le he tõ ség.  A gyors meg je -
lenés ér de ké ben a pá lyá za ti hir det mé nye ket köz vet le nül a
Szer kesz tõ ség nek küld jék meg pos tán (1051 Bu da pest,
Arany Já nos u. 6-8., il let ve 1245 Bu da pest, Pf. 987.) vagy
to váb bít sák te le fa xon (331-6712). A köz lés sel kap cso lat ban
tele fon szá mun kon (301-7958) kér het nek tá jé koz ta tást. A köz zé -
tétel vár ha tó idõ pont já ról csak a fen ti te le fon szá mon tu dunk
tá jé koz ta tást ad ni.

Tá jé koz tat juk tisz telt hir de tõ in ket, hogy a pá lyá za ti
hir det mé nyek szö ve gé bõl kény te le nek va gyunk el hagy ni
azo kat a pá lyá za ti fel té te le ket, ame lyek köz zé té te le jog sza -
bályba üt kö zik, nem ha tá lyos jog sza bá lyon ala pul, il let ve
in do ko lat lan diszk ri mi ná ci ót tar tal maz (pl. élet ko ri, nem -
hez kö tött, a ma gyar vég zett sé get vagy ál lam pol gár sá got
pre fe rá ló elõ írá sok).

A jog sza bály alap ján kö te le zõ en meg hir de ten dõ pál yázatok
té rí tés men tes köz zé té te lé re egy al ka lom mal van le he tõ ség,
az is mé telt köz zé té tel az ál ta lá nos hir de té si ára kon tör té nik,
amely rõl a Egész ség ügyi Köz löny ki adó ja (a Ma gyar Hiva -
talos Köz löny ki adó, te le fon szám: 266-9290 vagy 266-9294)
ad fel vi lá go sí tást.

A pá lyá zat ban fel kell tün tet ni a pá lyá zó leg fon to sabb sze -
mé lyi és fog lal ko zá si ada ta it, rész le tes szak mai ön élet raj zát, a 
mun ka kö ri kö ve tel mé nyek nek, fel ada tok nak és egyéb elõírá -
sok nak va ló meg fe le lést iga zo ló ok ira to kat vagy azok máso -
latait. A pá lyá za to kat ál ta lá ban a köz zé té tel tõl szá mí tott 30 nap
alatt (a rö vi debb ha tár idõt kü lön kö zöl jük) kell a meg hir de tõ
szerv ve ze tõ jé nek (rek tor, dé kán, el nök, pol gár mes ter, or vos -
igaz ga tó) be nyúj ta ni. Ve ze tõ, il let ve ma ga sabb ve ze tõ meg bí -
zás sal meg hir de tett ál lás he lyek ese tén 15 nap nál rö vi debb pá -
lyá za ti ha tár idõ nem ír ha tó elõ.

Amennyi ben a köz lés nél más idõ pon tot nem je löl tünk
meg, úgy a hir de tett ál lás a pá lyá za tok el bí rá lá sát kö ve tõ en
azon nal be tölt he tõ. Az ál lá sok bé re zé se a ha tá lyos jog sza bá lyok
alap ján tör té nik.

A Szer kesz tõ ség fel hív ja a hir de tõk fi gyel mét ar ra, hogy
a té ve sen, hi á nyo san vagy fél re ért he tõ mó don meg fo gal -
ma zott és így meg kül dött hir de té sek bõl adó dó eset le ges
hibák ért fe le lõs sé get nem vál lal. Az eset le ges hi bák el ke -
rü lé se ér de ké ben kér jük, hogy hir de té se i ket ne kéz írá sos
for mában jut tas sák el a Szer kesz tõ ség ré szé re. Az ol vasha -
tatlanul meg kül dött hir de tések köz zé té te lét nem vál lal juk.

Meg ren delt hir de tés köz zé té te lé nek, vagy is mé telt köz zé -
té te lé nek le mon dá sát, mó do sí tá sát, a Szer kesz tõ ség csak írás -
ban fo gad ja el, a hir de tést tar tal ma zó lap szám nyom dá ba adá -
sá nak idõ pont já ig.

Rö vi dí tés jegy zék

ÁNTSZ = Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat

á.p. = ál lam pol gár
b: = ha vi mun ka bér fo rint ban
Bp. = Bu da pest
biz. = bi zo nyít vány
cs: = csa to lan dó

d. = dip lo ma
e: = elõny ben ré sze sül
e. b. = er köl csi bi zo nyít vány
e.h.: = el bí rá lá si ha tár idõ
eü. = egész ség ügyi
f: = te le fax
fõ ig. = fõ igaz ga tó
Fõv. = fõ vá ros(i)
gy. = gya kor lat
gyt. = gyógy szer tár
h: = pá lyá za ti ha tár idõ
I. = in té zet vagy in téz mény
Ig. = igaz ga tó
ig. = iga zol vány
ir. = irá nyí tás(a)(i)
Képv.-test. = Kép vi se lõ tes tü let
K. = Kór ház
Kl. = kli ni ka
kl.-ai = kli ni kai
kö. = köz egész ség ügyi
közp. = köz pont
köz pi. = köz pon ti
kut. = Ku ta tá(s)(i), ku ta tó
Lab. = la bo ra tó ri um
lab.-i = la bo ra tó ri u mi
ma gyar
á.p.-ság

= ma gyar ál lam pol gár ság

m. = mun ka
M.j.V. = me gyei jo gú vá ros
Nk. = Nagy köz ség
nyi. = nyelv is me ret
nyv. = nyelv vizs ga
O. = osz tály
okl. = ok le vél
okt. = ok ta tás(a)(i)
OONY/
GYONY

= Or vo sok (Gyógy sze ré szek) Or szá gos 
Nyil ván tar tá sa

OONYI/
GYONYI

= Or vo sok (Gyógy sze ré szek) Or szá gos
Nyil ván tar tás ba vé te lé rõl szó ló iga zol vány

OEP = Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
orv. = Or vos(i)
Ö. = ön kor mány zat
P. H. = pol gár mes te ri hi va tal
R. = ren de lõ in té zet
szerv. = szer ve zés(e)
sz. = szak mai
sz.ö. = szak mai ön élet rajz
sz.gy. = szak mai gya kor lat
sza korv.gy. = szak or vo si gya kor lat
szk. = szak ké pe sí tés, szak or vo si ké pe sí tés
szoc. = szo ci á lis
szolg. = szol gá la ti
sz.o.okl./
sz.gy.okl.

= szak or vo si/szak gyógy sze ré szi ok le vél

szv. = szak vizs ga
tap. = ta pasz ta lat
t: = te le fon in for má ció
t/f: = te le fon/te le fax
tev. = te vé keny ség
t.f. = tu do má nyos fo ko zat
th. = the rá pia
tud. = tu do má nyos
v. = vég zett ség
vez. = ve ze tés(e)
vez.gy. = ve ze tõi/ve ze té si gya kor lat
vizsg. = vizs gá lat
(3) = az ál lás he lyek szá ma
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Pá lyá za ti hir det mé nyek egye te mi ok ta tói,
il let ve egye te mi in téz mé nyek ben be tölt he tõ egyéb ál lá sokra

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

A Pé csi Tu do mány egye tem Im mu no ló gi ai és Re u ma to ló gi ai Kli ni ká ja ha tá ro zott idõ re egy fõ re u ma to ló gus szak or vos
je lölt vagy re u ma to ló gus, il let ve bel gyó gyász szak or vost ke res fel vé tel re.
Je lent ke zés: 06 (72) 507-359.

Az Ál la mi és Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat re gi o ná lis in té ze te i nek
p á  l y á  z a  t i  h i r  d e t  m é  n y e i

ÁNTSZ Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za ti hir det mé nyei

I. A pá lyá za ti fel hí vást ki író ada tai:

ÁNTSZ Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis In té zet

8200 Veszp rém, Jó zsef A. u. 36.

II. A pá lyá za ti fel hí vás ki írá sát kö te le zõ vé te võ jog sza bály meg je lö lé se:

1992. évi XXIII. tv. a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról, va la mint a 362/2006. (XII. 28.) Korm. ren de le te.

III. A meg hir de tett ál lás ada tai:

A köz igaz ga tá si szerv ne ve: ÁNTSZ Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te.

Cí me: 8200 Veszp rém, Jó zsef A. u. 36.

Fel adat kör/mun ka kör meg ne ve zé se: Ta ta bá nyai, Ta tai, Orosz lá nyi Kis tér sé gi In té zet kis tér sé gi tisz ti fõ or vos.

Az el lá tan dó fel ada tok fõbb jel lem zõi: a kis tér ségi tisz ti fõ or vo si fel ada tok nak az el lá tá sa.

IV. Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei:

A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Ktv.)
sze rep lõ ál ta lá nos al kal ma zá si fel té te lek nek és azo kat iga zol nia kell.

Az ál ta lá nos elõ írá so kon túl me nõ al kal ma zá si fel té te lek:

Is ko lai vég zett ség szint je: Or vo si egye te mi vég zett ség, szak or vo si ké pe sí tés.

Elõnyt él vez, aki köz egész ség tan vagy nép egész ség tan szak vizs gá val ren del ke zik.

A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ál tal ki kö tött to váb bi fel té te lek az ál lás be töl té se kor lé te sí tett köz szol gá la ti
jogviszonnyal össze füg gés ben:

A köz szol gá la ti jog vi szony idõ tar ta ma:

Ha tá ro zat lan ide jû ki ne ve zés.

Mun ka idõ-be osz tás:

Hét fõ tõl-csü tör tö kig: 8.00-16.30-ig

Pén te ken: 8.00-tól 14.00-ig

V. Il let mény és egyéb jut ta tás(ok): a Ktv. elõ írá sai sze rint.

VI. A pá lyá zat tar tal má ra vo nat ko zó elõ írá sok:

A be nyúj tott pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- pá lyá za ti ké rel met,

- ön élet raj zot,

- er köl csi bi zo nyít ványt,

- az ok le ve le ket, bi zo nyít vá nyo kat ere de ti ben,

- szak mai prog ra mot.
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VII.  A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód já ra és ha tár ide jé re vo nat ko zó elõ írá sok:

1. A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton kell be nyúj ta ni a kö vet ke zõ cím re:

ÁNTSZ Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te (8200 Veszp rém, Jó zsef A. u. 36.)

2. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: A köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30 na pig.

VIII.  A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód já ra és ha tár ide jé re vo nat ko zó tá jé koz ta tás:

1. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja: sze mé lyes meg hall ga tás után Bi zott sá gi dön tés.

2. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: bizott sá gi dön tés után 8 nap pal.

IX. A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tás ra vo nat ko zó tá jé koz ta tás:

A pá lyá zat tal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót nyújt:

Dr. Buj do só Lász ló re gi o ná lis tisz ti fõ or vos

Dr. Zsi rai Éva helyet tes re gi o ná lis tisz ti fõ or vos 

Veszp rém, Jó zsef A. u. 36.

Te le fon: 06 (88) 424-866/146. Fax: 06 (88) 425-484.

E-ma il: tit kar sag@veszp rem.antsz.hu.

* * *

I. A pá lyá za ti fel hí vást ki író ada tai:

ÁNTSZ Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis In té zet.

8200 Veszp rém, Jó zsef A. u. 36.

II. A pá lyá za ti fel hí vás ki írá sát kö te le zõ vé te võ jog sza bály meg je lö lé se:

1992. évi XXIII. tv. a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról, va la mint a 362/2006. (XII. 28.) Korm. ren de le te.

III. A meg hir de tett ál lás ada tai:

A köz igaz ga tá si szerv ne ve: ÁNTSZ Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te.

Cí me: 8200 Veszp rém, Jó zsef A. u. 36. 

Fel adat kör/mun ka kör meg ne ve zé se: Mór-, Bics ke Kis tér sé gi In té zet kis tér sé gi tisz ti fõ or vos.

Az el lá tan dó fel ada tok fõbb jel lem zõi: a kis tér ségi tisz ti fõ or vo si fel ada tok nak az el lá tá sa.

IV. Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei:

A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Ktv.)
sze rep lõ ál ta lá nos al kal ma zá si fel té te lek nek és azo kat iga zol nia kell.

Az ál ta lá nos elõ írá so kon túl me nõ al kal ma zá si fel té te lek

Is ko lai vég zett ség szint je: Or vo si egye te mi vég zett ség, szak or vo si ké pe sí tés.

Elõnyt él vez, aki köz egész ség tan vagy nép egész ség tan szak vizs gá val ren del ke zik.

A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ál tal ki kö tött to váb bi fel té te lek az ál lás be töl té se kor lé te sí tett köz szol gá la ti jog vi -
szonnyal össze füg gés ben:

A köz szol gá la ti jog vi szony idõ tar ta ma:

Ha tá ro zat lan ide jû ki ne ve zés.

Mun ka idõ-be osz tás:

Hét fõ tõl-csü tör tö kig: 8.00-16.30-ig

Pén te ken: 8.00-tól 14.00-ig

V. Il let mény és egyéb jut ta tás(ok): a Ktv. elõ írá sai sze rint. 

VI. A pá lyá zat tar tal má ra vo nat ko zó elõ írá sok:

A be nyúj tott pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- pá lyá za ti ké rel met,

- ön élet raj zot,
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- er köl csi bi zo nyít ványt,

- az ok le ve le ket, bi zo nyít vá nyo kat ere de ti ben,

- szak mai prog ra mot.

VII. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód já ra és ha tár ide jé re vo nat ko zó elõírások:

1. A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton kell be nyúj ta ni a kö vet ke zõ címre:

ÁNTSZ Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te (8200 Veszp rém, Jó zsef A. u. 36.)

2. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: A köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30 napig. 

VIII. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód já ra és ha tár ide jé re vo nat ko zó tájékoztatás:

1. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja: sze mé lyes meg hall ga tás után Bi zott sá gi dön tés.

2. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: bi zott sá gi dön tés után 8 nap pal.

IX. A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tás ra vo nat ko zó tájékoztatás:

A pá lyá zat tal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót nyújt:

Dr. Buj do só Lász ló re gi o ná lis tisz ti fõ or vos

Dr. Zsi rai Éva he lyet tes re gi o ná lis tisz ti fõ or vos 

Veszp rém, Jó zsef A. u. 36.

Te le fon: 06 (88) 424-866/146. Fax: 06 (88) 425-484.

E-ma il: tit kar sag@veszp rem.antsz.hu.

* * *

I. A pá lyá za ti fel hí vást ki író ada tai:

ÁNTSZ Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis In té zet

8200 Veszp rém, Jó zsef A. u. 36.

II. A pá lyá za ti fel hí vás ki írá sát kö te le zõ vé te võ jog sza bály meg je lö lé se:

1992. évi XXIII. tv. a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról, va la mint a 362/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let.

III. A meg hir de tett ál lás ada tai:

A köz igaz ga tá si szerv ne ve: ÁNTSZ Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te.

Cí me: 8200 Veszp rém, Jó zsef A. u. 36. 

Fel adat kör/mun ka kör meg ne ve zé se: Ko má ro mi, Kis bé ri Kis tér sé gi In té zet kis tér sé gi tisz ti fõ or vos

Az el lá tan dó fel ada tok fõbb jel lem zõi: a kis tér ségi tisz ti fõ or vo si fel ada tok nak az el lá tá sa. 

IV. Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei:

A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Ktv.)
sze rep lõ ál ta lá nos al kal ma zá si fel té te lek nek és azo kat iga zol nia kell.

Az ál ta lá nos elõ írá so kon túl me nõ al kal ma zá si fel té te lek:

Is ko lai vég zett ség szint je: Or vo si egye te mi vég zett ség, szak or vo si ké pe sí tés.

Elõnyt él vez, aki köz egész ség tan vagy nép egész ség tan szak vizs gá val ren del ke zik.

A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ál tal ki kö tött to váb bi fel té te lek az ál lás be töl té se kor lé te sí tett köz szol gá la ti jog vi -
szonnyal össze füg gés ben:

A köz szol gá la ti jog vi szony idõ tar ta ma :

Ha tá ro zat lan ide jû ki ne ve zés. 

Mun ka idõ-be osz tás: 

Hét fõ tõl-csü tör tö kig: 8.00-16.30-ig

Pén te ken: 8.00-tól 14.00-ig
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V. Il let mény és egyéb jut ta tás(ok): a Ktv. elõ írá sai sze rint. 

VI. A pá lyá zat tar tal má ra vo nat ko zó elõ írá sok:

A be nyúj tott pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- pá lyá za ti ké rel met,

- ön élet raj zot,

- er köl csi bi zo nyít ványt,

- az ok le ve le ket, bi zo nyít vá nyo kat ere de ti ben,

- szak mai prog ra mot.

VII. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód já ra és ha tár ide jé re vo nat ko zó elõírások:

1. A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton kell be nyúj ta ni a kö vet ke zõ címre:

ÁNTSZ Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te (8200 Veszp rém, Jó zsef A. u. 36.)

2. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: A köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30 napig. 

VIII. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód já ra és ha tár ide jé re vo nat ko zó tájékoztatás:

1. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja: sze mé lyes meg hall ga tás után Bi zott sá gi dön tés.

2. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: bizott sá gi dön tés után 8 nap pal.

IX. A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tás ra vo nat ko zó tájékoztatás:

A pá lyá zat tal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót nyújt:

Dr. Buj do só Lász ló re gi o ná lis tisz ti fõ or vos

Dr. Zsi rai Éva he lyet tes re gi o ná lis tisz ti fõ or vos 

Veszp rém, Jó zsef A. u. 36.

Te le fon: 06 (88) 424-866/146. Fax: 06 (88) 425-484

E-ma il: tit kar sag@veszp rem.antsz.hu

* * *

I. A pá lyá za ti fel hí vást ki író ada tai:

ÁNTSZ Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis In té zet

8200 Veszp rém, Jó zsef A. u. 36.

II. A pá lyá za ti fel hí vás ki írá sát kö te le zõ vé te võ jog sza bály megjelölése:

1992. évi XXIII. tv. a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról, va la mint a 362/2006. (XII. 28.) Korm. ren de le te.

III. A meg hir de tett ál lás ada tai:

A köz igaz ga tá si szerv ne ve: ÁNTSZ Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te

Cí me: 8200 Veszp rém, Jó zsef A. u. 36.

Fel adat kör/mun ka kör meg ne ve zé se: Du na új vá ro si, Ado nyi, Er csi, Sár bo gár di Kis tér sé gi In té ze t kis tér sé gi tisz ti -
fõ or vos.

Az el lá tan dó fel ada tok fõbb jel lem zõi: a kis tér ségi tisz ti fõ or vo si fel ada tok nak az el lá tá sa.

IV. Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei:

A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Ktv.)
sze rep lõ ál ta lá nos al kal ma zá si fel té telek nek és azo kat iga zol nia kell.

Az ál ta lá nos elõ írá so kon túl me nõ al kal ma zá si fel té te lek:

Is ko lai vég zett ség szint je: or vo si egye te mi vég zett ség, szak or vo si ké pe sí tés.

Elõnyt él vez, aki köz egész ség tan vagy nép egész ség tan szak vizs gá val ren del ke zik.

A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ál tal ki kö tött to váb bi fel té te lek az ál lás be töl té se kor lé te sí tett köz szol gá la ti jog -
viszonnyal összefüggésben:
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A köz szol gá la ti jog vi szony idõ tar tama: ha tá ro zat lan ide jû ki ne ve zés.

Mun ka idõ-be osz tás:

Hét fõ tõl-csü tör tö kig: 8.00-16.30-ig.

Pén te ken: 8.00-tól 14.00-ig.

V. Il let mény és egyéb jut ta tás(ok): a Ktv. elõ írá sai sze rint.

VI. A pá lyá zat tar tal má ra vo nat ko zó elõ írá sok:

A be nyúj tott pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- pá lyá za ti ké rel met,

- ön élet raj zot,

- er köl csi bi zo nyít ványt,

- az ok le ve le ket, bi zo nyít vá nyo kat ere de tiben,

- szak mai prog ra mot.

VII. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód já ra és ha tár ide jé re vo nat ko zó elõ írá sok:

1. A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton kell be nyúj ta ni a kö vet ke zõ cím re:

ÁNTSZ Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te (8200 Veszp rém, Jó zsef A. u. 36.).

2. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30 na pig.

VIII. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód já ra és ha tár ide jé re vo nat ko zó tá jé koz ta tás:

1. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja: sze mé lyes meg hall ga tás után bi zott sá gi dön tés.

2. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: bi zott sá gi dön tés után 8 nap pal.

IX. A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tás ra vo nat ko zó tá jé koz ta tás:

A pá lyá zat tal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót nyújt:

Dr. Buj do só Lász ló re gi o ná lis tisz ti fõ or vos

Dr. Zsi rai Éva he lyet tes re gi o ná lis tisz ti fõ or vos

Veszp rém, Jó zsef A. u. 36.

Te le fon: 06 (88) 424-866/146. Fax: 06 (88) 425-484.

E-ma il: tit kar sag@veszp rem.antsz.hu.

* * *

I. A pá lyá za ti fel hí vást ki író ada tai:

ÁNTSZ Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis In té zet

8200 Veszp rém, Jó zsef A. u. 36.

II. A pá lyá za ti fel hí vás ki írá sát kö te le zõ vé te võ jog sza bály meg je lö lé se:

1992. évi XXIII. tv. a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról, va la mint a 362/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let.

III. A meg hir de tett ál lás ada tai:

A köz igaz ga tá si szerv ne ve: ÁNTSZ Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te

Cí me: 8200 Veszp rém, Jó zsef A. u. 36.

Fel adat kör/mun ka kör meg ne ve zé se: Do ro gi, Esz ter go mi Kis tér sé gi In té zet kis tér sé gi tisz ti fõ or vos

Az el lá tan dó fel ada tok fõbb jel lem zõi: a kis tér sé gi tisz ti fõ or vo si fel ada tok nak az el lá tá sa.

IV. Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei:

A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Ktv.)
sze rep lõ al kal ma zá si fel té te lek nek és azo kat iga zol nia kell.

Az ál ta lá nos elõ írá so kon túl me nõ al kal ma zá si fel té te lek:

Is ko lai vég zett ség szint je: or vo si egye te mi vég zett ség, szak or vo si ké pe sí tés.

Elõnyt él vez, aki köz egész ség tan vagy nép egész ség tan szak vizs gá val ren del ke zik.

1636 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 12. szám



A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ál tal ki kö tött to váb bi fel té te lek az ál lás be töl té se kor lé te sí tett köz szol gá la ti jog -
viszonnyal össze füg gés ben:

A köz szol gá la ti jog vi szony idõ tar tama: ha tá ro zat lan ide jû ki ne ve zés.

Mun ka idõ-be osz tás:

Hét fõ tõl-csü tör tö kig: 8.00-16.30-ig.

Pén te ken: 8.00-tól 14.00-ig.

V. Il let mény és egyéb jut ta tás(ok): a Ktv. elõ írá sai sze rint.

VI. A pá lyá zat tar tal má ra vo nat ko zó elõ írá sok:

A be nyúj tott pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- pá lyá za ti ké rel met,

- ön élet raj zot,

- er köl csi bi zo nyít ványt,

- az ok le ve le ket, bi zo nyít vá nyo kat ere de tiben,

- szak mai prog ra mot.

VII. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód já ra és ha tár ide jé re vo nat ko zó elõ írá sok:

1. A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton kell be nyúj ta ni a kö vet ke zõ cím re:

ÁNTSZ Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te (8200 Veszp rém, Jó zsef A. u. 36.).

2. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30 na pig.

VIII. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód já ra és ha tár ide jé re vo nat ko zó tá jé koz ta tás:

1. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja: sze mé lyes meg hall ga tás után bi zott sá gi dön tés.

2. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: bi zott sá gi dön tés után 8 nap pal.

IX. A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tás ra vo nat ko zó tá jé koz ta tás:

A pá lyá zat tal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót nyújt:

Dr. Buj do só Lász ló re gi o ná lis tisz ti fõ or vos

Dr. Zsi rai Éva he lyet tes re gi o ná lis tisz ti fõ or vos

Veszp rém, Jó zsef A. u. 36.

Te le fon: 06 (88) 424-866/146.

E-ma il: tit kar sag@veszp rem.antsz.hu.

* * *

ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za ti hirdetménye

A kö zép-ma gyar or szá gi re gi o ná lis tisz ti fõ or vos pá lyá za tot hir det a fõ vá ro si ke rü le ti szak fel ügye lõi cím el nye ré sé re az 
aláb bi te rü le tek re:

- Fel nõtt há zi or vo si el lá tás ra Bu da pest I. - II. - XII., X. - XVII., XI. - XXII. ke rü le tek be.

- Gyer mek há zi or vo si el lá tás ra Bu da pest III., XI. - XXII. ke rü le tek be.

- Fo gá sza ti el lá tás ra Bu da pest X. - XVII. ke rü le té be.

Fel adat: a fõ vá ro si ke rü le ti szak fel ügye lõ szer ve zi és irá nyít ja szak te rü le te szak fel ügye le ti te vé keny sé gét a szakfel -
ügye let rõl szó ló egész ség ügyi mi nisz te ri rendeletben foglaltak szerint.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- ál ta lá nos or vo si szak kép zett ség és az adott te rü let re vo nat ko zó szak or vo si ké pe sí tés,

- fo gá sza ti szak fel ügye lõk szá má ra fog- és száj be teg sé gek szak or vo sa ké pe sí tés,
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- a gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás te rü le tén szer zett, a szak or vo si szak ké pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ en leg alább 5 éves
gya kor lat,

- bün tet len elõ élet,

- köz al kal ma zot ti jog vi szony ban, mun ka vi szony ban, il let ve mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban legalább
he ti 36 órá ban az adott szak te rü le ten dol go zik.

Elõnyt je lent:

- mi nõ ség biz to sí tás, mi nõ ség fej lesz tés te rü le tén szer zett gya kor lat,

- ko ráb bi gya kor lat és jár tas ság az egész ség ügyi szak fel ügye let te rü le tén,

- a pá lyá zott te rü le tet érin tõ pub li ká ci ók,

- ide gen nyelv is me re te.

Jog sza bá lyi össze fér he tet len ség mi att nem fo gad ha tó el a pá lyá za ta annak, aki:

- or szá gos in té zet igaz ga tó ja,

- egész ség ügyi in téz mény fõ igaz ga tó ja és or vos-igaz ga tó ja,

- az egész ség ügy ága za ti irá nyí tá sá ban, el len õr zé sé ben vagy fi nan szí ro zá sá ban köz re mû kö dõ szerv ve ze tõ je,

- egész ség ügyi szak mai köz tes tü let vagy szak mai kol lé gi um el nö ke.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

- rész le tes szak mai ön élet rajz,

- szak mai prog ram,

- a vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ok ira tok vagy azok hi te le sí tett má so la tai,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben dolgo zik, 
az er rõl szó ló iga zo lás),

- nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás ban részt ve võk meg is mer he tik.

Pá lyá za ti ha tár idõ: az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30. nap.

A pá lyá za to kat dr. Csa ba Ká roly mb. re gi o ná lis tisz ti fõ or vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Inté ze te Fõ igaz ga tó sá gá ra (1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) kell be nyúj ta ni.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát követõ 30 nap.

Pá lyá za ti hir det mé nyek egész ség ügyi in téz mény ve ze tõi
és or vos ve ze tõi állásokra

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Ma gyar Im re K.
fõ ig.-ja
8400 Aj ka,
Ko rá nyi F. u. 1.

Csecsemõ-gyermek -
gyógyászati O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos
Fel ada ta: a fek võ- 
és já ró be teg szak el lá tás 
sz. ir.-a, il let ve prog resszív
el lá tá si kö te le zett ség nek
meg fe le lõ en

- leg alább 10 éves orv. gy.,
- cs: rész le tes sz.ö.,
- orv. d., il let ve szk.-ról
szó ló okl. hi te les má solata,
- sz.-vez. kon cep ció,
- OONY-ba vé tel iga zolása,
- mû kö dé si en ge dély,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- hoz zá já ru ló nyi lat ko zat
ah hoz, hogy az el bí rá lásban 
részt ve võk a pá lyázatot
meg is mer hes sék

- b: meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl szá -
mított 30 nap,
- la kás: szolg. jel le gû bér -
lakás biz to sí tott,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Nyá ri Il di kó fõ ig.-hoz 
a K. cí mé re (8400 Aj ka,
Ko rá nyi F. u. 1.),
- ér dek lõd ni le het dr. Nyá ri
Il di kó fõ ig.-tól 
a 06 (88) 521-824-es te le -
fon szá mon
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Fõv. Ö.
Ká ro lyi Sán dor K. és R.
fõ ig.-ja
1041 Bp.,
Nyár u. 103.

I. Men tál hi gi é nés 
Gondo zó
ve ze tõ fõ or vos

- ál ta lá nos orv. d.,
- pszi chi át ri ai szk.,
- szv.-t kö ve tõ leg alább 
5 éves, szak má ban 
el töl tött gon do zó in té ze ti
vagy K.-i gy.,
- ál ta lá nos és or vos eti kai
fedd he tet len ség,
- bün tet len elõ élet,
- e: vez.gy., tud. tev.,
- cs: sz.ö.,
- d., sz.o.okl. má so la ta,
- ve ze tõi el kép ze lés,
- OONY-ba vé tel rõl
másolat,
- e.b.,
- nyi lat ko zat a pá lyá za ti
anyag el bí rá lá sá ban
résztve võk be te kin té si jo -
gá ról

- b: meg ál la po dás sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 15 nap,
- az ál lás az el bí rá lást kö ve -
tõ en azon nal be tölt he tõ,
- je lent ke zés: dr. Küt tel Pé ter
fõ ig.-nál a 360-0091-es 
te le fon szá mon 
(cím: 1041 Bp., 
Nyár u. 103.)

Fõv. Ö.
He im Pál Gyer mek kór ház
fõ ig.-ja
1089 Bp.,
Ül lõi u. 86.

Pa to ló gi ai O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos
Fel ada ta: az O. or vos-sz.-i
ir.-a

- pa to ló gi ai szv.,
- mi ni mum 10 év sz.gy.,
- e: vez.gy.,
- cs: ké pe sí tést iga zo ló 
ok ira tok má so la ta,
- rész le tes sz.ö.,
- rö vid ve ze té si és sz. 
kon cep ció,
- e.b.,
- nyi lat ko zat, mely sze rint 
a pá lyá zat tar tal mát a bí rá ló 
bi zott ság min den tag ja
meg is mer he ti

- b: Kjt. alap ján, meg -
egyezés sze rint,
- h: a meg je le nést 
kö ve tõ 30. nap,
- az ál lás a pá lyá zat el bí rá -
lá sát kö ve tõ en be tölt he tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Cser né Ká ro lyi Éva mun ka -
ügyi és sze mély ze ti osz -
tály ve ze tõ nek cí mez ve 
a K. cí mé re (1089 Bp., 
Ül lõi u. 86.)

Fõv. Ö.
Uzso ki ut cai K.-a
fõ ig. fõ or vo sa
1145 Bp.,
Uzso ki u. 29.

I. Bel gyó gyá sza ti O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos

- bel gyó gyá sza ti szv.,
- kar di o ló gi ai szv.,
- leg alább 10 éves sz.gy.,
- vez.gy.,
- cs: rész le tes sz.ö.,
- ké pe sí té se ket iga zo ló 
ok ira tok má so la ta,
- OONY-ba vé tel iga zolása,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- sz. ve ze té si el kép ze lés,
- hoz zá já ru lás ah hoz, hogy
az el bí rá lás ban részt ve võk
meg is mer jék a pá lyá za ti
anya got

- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Go lub Iván fõ ig. fõ-
or vos hoz a K. cí mé re 
(1145 Bp., Uzso ki u. 29.)
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Tol dy Fe renc K-R.
fõ ig.-ja
2701 Ceg léd,
Tör te li út 1-3.

or vos igaz ga tó
Fel adat: az I. fek võ- 
és já ró be teg szak el lá tá sa
kö ré be tar to zó fel ada tok 
sz. és köz gaz da sá gi 
szemlé let tel tör té nõ 
meg szervezé se, or vo si 
és I.-i gyógyszer észi 
tev. fel ügye le te 
és össze han go lá sa

- orv. d.,
- szv.,
- eü. szakme ne dzse ri 
képe sí tés,
- leg alább 3 éves, eü. I.-ben 
el töl tött ve ze tõi gy.,
- bün tet len elõ élet,
- e: eü., gaz da sá gi 
társaság ban, Kht.-ban 
szer zett vez.gy.,
- cs: rész le tes sz.ö.,
- ve ze tõi el kép ze lé sek,
- v.-et iga zo ló ok ira tok 
má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- nyi lat ko zat ar ról, 
hogy a pá lyá za ti anya got 
az eljárás ban részt ve võk
me gismer he tik

- b: Kjt.-t ala pul vé ve, 
meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 15 nap,
- e.h.: a h. le jár tát 
kö ve tõ 15 nap,
- pá lyá zat be nyúj tá sa 
„Or vos igaz ga tói Pá lyá zat”
meg je lö lés sel az I. fõ ig.-já -
hoz (2701 Ceg léd, 
Tör te li út 1-3.)

Fül-Orr-Gé gé sze ti O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos
Fel ada ta: az O. és a ve le 
in teg rá ci ó ban mû kö dõ
szak ren de lés sz. 
kon cepci ó já nak 
ki dol go zá sa, ve ze té se, 
ma gas szín vonalú sz. m.
biz to sí tá sa

- szak irá nyú szk.,
- 5 éves sz.gy.,
- ve ze té si is me ret,
- e: au dio ló gi ai szv.,
- tud. tev.,
- cs: v.-et iga zo ló
okmányok má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- sz.ö.,
- szer ve zé si és ve ze té si
el kép ze lé sek,
- OONYI má so la ta,
- hoz zá já ru lás a pá lyá za ti
anyag el bí rá lá sá ban
résztve võk be te kin té si 
jo gá hoz

- b: Kjt. alap ján, 
meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 na pon be lül,
- la kás meg be szé lés tár gya,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Bo bál Ist ván fõ ig.-hoz 
az I. cí mé re (2701 Ceg léd,
Tör te li út 1-3.)

II. Psy chi at ri ai 
Re ha bilitá ci ós O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos
Fel ada ta. az O. sz. koncep -
ci ó já nak ki dol go zá sa, 
ve ze té se, ma gas szín vonalú 
sz. m. biz to sí tá sa

- szak irá nyú szk.,
- 5 éves sz.gy.,
- ve ze té si is me ret,
- or vo si re ha bi li tá ci ós szv.
va la mint or vos-köz gaz dász
ké pe sí tés elõnyt je lent,
- cs: v.-et iga zo ló
okmányok má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- sz.ö.,
- szer ve zé si és ve ze té si 
el kép ze lé sek,

- ua.
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

- OONYI má so la ta,
- hoz zá já ru lás a pá lyá za ti
anyag el bí rá lá sá ban
résztve võk be te kin té si 
jo gá hoz

He ves Me gyei Ö.
Mark hot Fe renc K-R.
fõ ig.-ja
3301 Eger,
Szé che nyi u. 27-29.

Psy chiatri ai O.
osz tály ve ze tõ
(pszi chi á ter szak or vos nak)

- orv. d.,
- szak irá nyú szk.,
- 10 év az adott munka -
kör ben szer zett gy.,
- cs: rész le tes sz.ö.,
- orv. d.,
- szv.biz. fény má so la ta,
- OONYI,
- tud köz le mé nyek, 
elõadá sok jegy zé ke
(amennyi ben van),
- ér vé nyes e.b.

- b: meg be szé lés tár gya,
- szál lás le he tõ ség 
biz to sí tott,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Sza kács Fe renc 
fõ ig.-hoz az I. cí mé re 
(3301 Eger, 
Szé che nyi u. 27-29.),
- bõ vebb fel vi lá go sí tás 
kér he tõ 
a 06 (36) 410-313-as te le -
fon szá mon

Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei Ö.
Szat már-Be re gi K. 
és Gyógy für dõ
Fe hér gyar mat-
Vásáros namény
4900 Fe hér gyar mat,
Dam ja nich u. 1.

Anesz te zi o ló gi ai 
és Inten zív Te rá pi ás O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos

- szv.,
- leg alább 5 éves szv. 
utá ni sz.gy.,
- cs: sz.ö.,
- ve ze tõi el kép ze lé sek,
- e.b.,
- hi te le sí tett biz. má solatok

- b: Kjt.-n fe lül, 
meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap,
- a m.-kör az el bí rá lást 
kö ve tõ en azon nal 
be tölt he tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Va dász Má ria fõ ig.-hoz
a K. cí mé re 
(4900 Fe hér gyar mat, 
Dam ja nich u. 1.)

A Hé víz gy ógy für dõ és Szent And rás Re u ma kór ház Köz hasz nú Tár sa ság (8380 Hé víz, Dr. Schul hof Vil mos sé -
tány 1.) ügy ve ze tõ igaz ga tó ja pá lyá za tot hir det ügy ve ze tõ igaz ga tó he lyet te se fel adat kör ének - 5 év re szó ló - meg bí zás sal
tör té nõ be töl té sé re.

Fel adat: az ál ta lá nos ügy ve ze tõ igaz ga tó he lyet te si te vé keny sé gen túl el kell lát nia a kór ház or vos-szak mai, ápolá si
te vé keny sé gé nek irá nyí tá sát, el len õr zé sét és az OEP ál tal fi nan szí ro zott te rü le tek fel ügye le tét.

Il let mény és jut ta tá sok: meg egye zés sze rint.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- egye te mi szin tû vég zett ség; 

- leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je len tõ fel té tel:

- or vos tu do má nyi egye te mi és/vagy köz gaz da ság tu do má nyi egye te mi vég zett ség,

- egész ség ügyi (szak)me ne dzse ri ké pe sí tés,

- az egész ség ügyi szol gál ta tás te rü le tén szer zett ta pasz ta lat.

Az ügy ve ze tõ igaz ga tó he lyet te si meg bí zás va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség gel jár.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

- rész le tes szak mai ön élet rajz,

- szak mai prog ram,
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben dol go zik,
az er rõl szó ló iga zo lás),

- a vég zett sé get iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tai,

- nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás ban részt ve võk meg is mer he tik.

Pá lyá za ti ha tár idõ: az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 15. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sa: írás ban a hu mán po li ti kai igaz ga tó ré szé re, a tár sa ság cí mé re (8380 Hé víz, Dr. Schul hof
Vil mos sé tány 1.). Ér dek lõd ni: a 06 (83) 501-707-es te le fon szá mon le het.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15. nap.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal.

* * *

A Hé víz gy ógy für dõ és Szent And rás Re u ma kór ház Köz hasz nú Tár sa ság (8380 Hé víz, Dr. Schul hof Vil mos
sé tány 1.) ügy ve ze tõ igaz ga tó ja pá lyá za tot hir det or vos igaz ga tó fel adat kör ének - 5 év re szó ló - meg bí zás sal tör té nõ be -
töl té sé re.

Fel adat: az or vos-szak ma irá nyí tá sa és a re u ma to ló gi ai osz tály osz tály ve ze tõ fõ or vo si fel ada ta i nak el lá tá sa.

Il let mény és jut ta tá sok: meg egye zés sze rint.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- re u ma to ló gi ai szak or vo si vég zett ség, ab ban jár tas ság,

- mû kö dé si nyil ván tar tás,

- leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je len tõ fel té tel:

- re u ma to ló gi á ban ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos el is mert ség,

- egész ség ügyi (szak)me ne dzse ri ké pe sí tés,

- né met és/vagy an gol nyelv is me ret,

- bal ne o ló gi á ban, fi zi o te rá pi á ban va ló el kö te le zett ség.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

- or vos-szak mai, és az osz tály ve ze té sé hez stra té gi ai jö võ kép el ké szí té se,

- sze mé lyes ada to kat tar tal ma zó rész le tes szak mai ön élet rajz,

- is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la ta,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben dol go zik,
az er rõl szó ló iga zo lás),

- nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás ban részt ve võk meg is mer he tik.

Pá lyá za ti ha tár idõ: az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 15. nap. A pá lyá za ti el já rás lefoly -
tatása a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rend. sze rint tör té nik. 

A pá lyá zat be nyúj tá sa: írás ban a hu mán po li ti kai igaz ga tó ré szé re, a tár sa ság cí mé re (8380 Hé víz, Dr. Schul hof
Vil mos sé tány 1.). Ér dek lõd ni: a 06 (83) 501-707-es te le fon szá mon le het.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15. nap.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal.
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Jász be rény „Er zsé bet K.”
fõ ig.-ja
5100 Jász be rény,
Sze lei út 2.

bel gyó gyász osz tály ve ze tõ
fõ or vos

- bel gyó gyász szk.,
- bün tet len elõ élet,
- leg alább 10 éves sz.gy.,
- leg alább 5 éves vez.gy.,
- e: gast ro en te rolo gi ai és
kar di o ló gi ai szv.,
- cs: orv. d. má so la ta,
- sz.o.okl. má so la ta,
- OONYI má so la ta,
- sz.ö.,
- sz. ve ze tõi kon cep ció,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- tud. mun ká ban va ló
jártas ság (pub li ká ci ók 
és elõ adá sok jegy zé ke),
- nyi lat ko zat a pá lyá za ti
anyag el bí rá lá sá ban
résztve võk be te kin té si 
jo gá ról

mind ket tõ höz:
- b: és la kás meg ol dás 
sze mé lyes meg be szé lés
alap ján,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap,
- a sza bály sze rû en össze ál -
lí tott pá lyá za ti anyag be -
nyúj tá sa dr. Kár te szi Már ta
fõ ig.-hoz a K. cí mé re 
(5100 Jász be rény, 
Sze lei út 2.)

Já ró be teg el lá tás ban
tü dõ gon do zó ve ze tõ
fõorvos

- fõ ál lás ban

Batt hy ány Káz mér
Szakkór ház
mb. fõ ig.-ja
2870 Kis bér,
Is ko la u. 11.

Bel gyó gyá sza ti O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos

- szak irá nyú v.,
- kar di o ló gi ai szv. elõnyt
je lent,
- ve ze tõi is me ret, 
meg felelõ sz.gy.,
- cs: ön élet rajz,
- sz. pá lya fu tás,
- orv. d.-t, szv.-t tar talmazó 
ira tok és a kö te le zõ fo lya -
ma tos to vább kép zé si idõ -
szak tel je sí té sét iga zo ló
ok irat má so la tai,
- OONY-ba tör tént felvétel
iga zo lá sá nak má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- nyi lat ko zat a pá lyá za ti
anyag el bí rá lá sá ban
résztve võk be te kin té si 
jo gá ról

- b: Kjt. alap ján, 
meg egye zés sze rint,
va la mennyi hez:
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 na pon be lül,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Mó rocz né dr. Tóth Il di kó
mb. fõ ig.-hoz, a K. cí mé re
(2870 Kis bér, Is ko la u. 11.)

Kun szent mik lós Vá ros Ön kor mány za ta (6090 Kun szent mik lós, Kál vin tér 12.) pá lyá za tot hir det a Kun szent mik ló si
Egész ség ügyi Köz pont - rész ben ön ál ló költ ség ve té si in téz mény - ve ze tõi ál lá sá nak be töl té sé re na pi 4 órás rész fog lal -
ko zás ke re té ben.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség,

- or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

- nõ gyó gyá sza ti vagy re u ma to ló gus vagy bel gyó gyász szak vizs ga,

- egész ség ügyi szak me ne dzse ri ké pe sí tés vagy egész ség ügyi me nedzs ment szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett
ké pe sí tés (a fenn tar tó fel men tést ad hat e fel té tel alól),

- leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat (a fenn tar tó fel men tést ad hat e fel té tel alól),

- a ve ze tõi meg bí zás 5 év re - 2007. má jus 1. nap já tól 2012. már ci us 31-ig szól -, amely több ször meg hosszab bít ha tó,

- a mun ka kör va gyon nyi lat ko zat té te li kö te le zett ség gel jár.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

- ere de ti er köl csi bi zo nyít vány,

- is ko lai vég zett sé get iga zo ló do ku men tu mok köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la ta,

- szak mai ön élet rajz.

A pályá za to kat pos tai úton kell be nyúj ta ni az Egész ség ügyi Köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30 na pon be lül.
Amennyi ben a ha tár idõ le jár ta pi he nõ nap ra vagy mun ka szü ne ti nap ra esik, úgy az azt kö ve tõ mun ka nap 16 órá ig.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be lül ke rül sor. A si ker te le nül pá lyá zók az el -
bí rá lás ha tár ide jét kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül - pá lyá za ti anya guk egy ide jû vissza kül dé se mel lett - ér te sí tést kap nak.

Bé re zés és jut ta tá sok: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény és a 233/2000. (XII. 23.)
Korm. ren de let alap ján.

A pá lyá za to kat a kö vet ke zõ cím re kell kül de ni: 6090 Kun szent mik lós, Kál vin tér 12. Bõ di Sza bolcs pol gár mes ter hez
cí mez ve.

Mis kolc M.j.V. Ö.
Di ós gyõ ri K-R.
K.-Ig. fõ or vo sa
3533 Mis kolc,
Kór ház u. 1.

Re u ma to ló gi ai O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos

- szak irá nyú szv.,
- vez.gy.,
- cs: d., szv.biz. má so la ta,
- sz.ö.,
- a m.-kör el lá tá sá ra vonat -
ko zó sz., szer ve zé si 
és ve ze té si el kép ze lé sek,
- OONYI má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- nyi lat ko zat ar ról, hogy 
a bí rá lat ban részt ve võk
megis mer he tik a pá lyá zat
anya gát

- b: Kjt. alap ján, 
meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 15 na pon be lül,
- az ál lás a pá lyá za ti el já rás 
le foly ta tá sát kö ve tõ en
2007. VII. 1-jé tõl 
tölt he tõ be,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Hár tó György K.-Ig. 
fõ or vos hoz a K. cí mé re 
(3533 Mis kolc, 
Kór ház u. 1.),
- t: 06 (46) 531-701

Nagy ka ni zsa M.j.V. K.-a
fõ ig.-ja
8800 Nagy ka ni zsa,
Sze ke res J. u. 2-8.

I.-ben ki ala kí tás ra kerülõ
Sür gõs sé gi be teg el lá tó O.
fõ or vos
Fel ada ta: az SBO 
ki alakítá sa, a mun ka te rü let
megszer ve zé se, ir.-a, 
ve ze té se

- orv. d.,
- sür gõs sé gi or vos tan vagy
az zal egyen ér té kû szk.,
- cs: sz. prog ram,
- szer ve zé si, ve ze té si 
elkép ze lé sek,
- sz.ö.,
- orv. d. és szv.biz. másola ta,
- OONY-ba tör tént felvétel
iga zo lá sa,
- a kö te le zõ fo lya ma tos to -
vább kép zé si idõ szak tel je -
sí té sét iga zo ló ok irat
má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,

mind ket tõ höz:
- b: meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 na pon be lül,
- az ál lás be tölt he tõ az el -
bírálást kö ve tõ hó nap
1. nap já tól,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Ko vács Jó zsef fõ ig.-hoz 
a K. cí mé re 
(8800 Nagy ka ni zsa, 
Sze ke res J. u. 2-8.),
- a pá lyá zat tal kap cso lat ban 
fel vi lá go sí tás kér he tõ a fõ -
ig.-tól a 06 (93) 502-090-es 
te le fon szá mon
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

- be le egye zõ nyi lat ko zat ar -
ról, hogy a pá lyá za ti anya got
a pá lyá zat el bírálá sá ban
részt ve võk megis mer hes sék

Já ró be teg el lá tás
ve ze tõ fõ or vos
Fel ada ta: a K.-ba in teg rált
já ró be teg el lá tás mû ködésé -
nek ir.-a, a já ró be teg el lá -
tás hoz kap cso ló dó te rü le tek 
(SBO, ES, Nappa li el lá tá -
sok, gon do zók, fog lal ko -
zás-eü. szol gá lat)
mun ká já nak szer ve zé se, 
el len õr zé se,
- a já ró be teg ve ze tõ közvet -
le nül a fõ ig. ir.-a alá 
tar to zik

- orv. d. vagy fel sõ fo kú 
eü. d.,
- eü. me ne dzser ké pe sí tés,
- 5 év vez.gy.,
- cs: a K.-hoz in teg rált já ró -
be teg szak el lá tás vezeté sé re 
vo nat ko zó kon cepció és sz. 
prog ram,
- sz.ö.,
- v.-et, vez.gy.-t, ké pesítést
iga zo ló d. má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
-be le egye zõ nyi lat ko zat ar -
ról, hogy a pá lyá za ti anya got 
a pá lyá zat el bírálá sá ban
részt ve võk megis mer hes sék

Nagy ká tai Szak or vo si R.
orv.-Ig.-ja
2760 Nagy ká ta,
Dó zsa György u. 46.

Tü dõ be teg gon do zó I.
ve ze tõ

- tü dõ gyó gyász szk.,
- e: ra di o ló gu si ké pe sí tés,
- cs: 3 hó nap nál nem
régeb bi e.b.

- b: Kjt. alap ján+ve ze tõi
pót lék,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 1 hó nap,
- vál lal ko zá si szer zõ dés 
is le het sé ges,
- az ál lás be tölt he tõ: 
2007. V. 1-jé tõl,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa
írás ban vagy sze mé lye sen:
dr. Ná dai Ta más Ig. fõ or -
vos hoz az R. cí mé re 
(2760 Nagy ká ta, 
Dó zsa György u. 46.),
- ér dek lõd ni le het: 
06 (29) 440-041, 
06 (29) 440-059/108-as te -
le fon szá mon

Gróf Es ter há zy K. és R.-i
Szak ren de lõ
fõ ig.-ja
8500 Pá pa,
Jó kai u. 5-9.

Köz pi. Lab.
osz tály ve ze tõ fõ or vos

- or vo si/kl.-ai lab.-i vizsgá -
la tok szv.,
- leg alább 5 éves sz.gy.,
- vez. gy.,
- kül föl dön szer zett d. 
ese tén ho no sí tás,
va la mennyi hez:
- cs: ön élet rajz,
- sz. pá lya fu tás,
- tud. pub li ká ci ók jegy zé ke és 
a meg pá lyá zott ál lás sal kap -
cso la tos vez. el kép ze lé sek,

va la mennyi hez:
- b: meg ál la po dás tár gya,
- h: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 30 na pon be lül,
- az ál lás a pá lyá zat el bí rá -
lá sát kö ve tõ en azon nal
be tölt he tõ,
- ér dek lõd ni le het: 
dr. Vö rös Ibo lya fõ ig.-tól 
az I. cí mén (8500 Pá pa, 
Jó kai u. 5-9.),
- t: 06 (89) 514-000/123
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

- orv. d.,
- szv.-t tar tal ma zó ira tok,
- kö te le zõ fo lya ma tos 
to vább kép zé si idõ szak 
tel je sí té sét iga zo ló ok irat
má so la tai,
- OONY-ba tör tént felvétel
iga zo lá sá nak má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- nyi lat ko zat a pá lyá za ti
anyag el bí rá lá sá ban
résztve võk be te kin té si 
jo gá ról

Sür gõs sé gi Be teg el lá tó O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos

- anesz te zi o ló gia-in ten zív
te rá pia vagy oxy o ló gia
szv.,
- leg alább 5 éves sz.gy.,
- vez. gy.

Uro ló gi ai O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos

- uro ló gus szv.,
- leg alább 5 éves sz.gy.,
- vez.gy.

Ko má rom Esz ter gom Me gye Köz gyû lé sé nek el nö ke pá lyá za tot hir det a Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor -
mány zat Szent Bor bá la Kór há za (2800 Ta ta bá nya, Dó zsa Gy. út 77.) fõ igaz ga tói ál lás he lyé nek be töl té sé re.

El lá tan dó fel adat:

az in téz mény ve ze té se (ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro zott egész ség ügyi alap te vé keny ség és egyéb ki egé szí tõ te vé -
keny sé gek el lá tá sá nak biz to sí tá sa), az in téz mé nyi mû kö dés ha té kony sá gá nak fo lya ma tos biz to sí tá sa

Pá lyá za ti fel té te lek:

- bün tet len elõ élet,

- or vos tu do má nyi vagy egyéb egye te mi szin tû vég zett ség,

- egész ség ügyi (szak)me ne dzse ri vagy egész ség ügyi me nedzs ment szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett ké pe sí tés,

- leg alább öt éves szak mai gya kor lat.

A fenn tar tó a 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let 1. § (2) be kez dé se alap ján - a 4. §-ban fog lal tak sze rint - az egész ség ügyi
(szak)me ne dzse ri ké pe sí tés meg lé te aló fel men tést ad hat.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: 

- rész le tes szak mai ön élet raj zot,

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé sek kel,

- a ké pe sí tést iga zo ló ok ira to kat vagy köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it, 

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- a pá lyá zó nyi lat ko za tát, mely ben hoz zá já rul, hogy pá lyá za ti anya gát a bi zott sá gok és a köz gyû lés meg is mer je,
ab ba be te kint se nek.
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Elõnyt je lent:

- szak or vo si ké pe sí tés,

- köz igaz ga tá si vég zett ség és gya kor lat,

- egész ség biz to sí tás te rü le tén va ló jár tas ság,

- egész ség ügyi köz gaz da ság tan te rü le tén va ló jár tas ság,

- nyelv is me ret.

A pá lyá za ti el já rás:

A pá lyá za tot egy pél dány ban a pá lyá za ti fel hí vás nak az Egész ség ügyi Köz löny ben tör tént meg je le né sét kö ve tõ 20 na pon
be lül kell be nyúj ta ni a Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Köz gyû lés el nö ke, Dr. Völ ner Pál cí mé re (2800 Ta ta bá nya, Fõ tér 4.).

A pá lyá za tot „Fõ igaz ga tói pá lyá zat” meg je lö lés sel kell el lát ni.

A pá lyá za ti el já rás a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jét kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül le foly ta tás ra. A pá lyá za to kat - sze -
mé lyes meg hall ga tás után - fel kért elõ ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, majd a köz gyû lés bí rál ja el. 

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ hó nap 1-jé tõl tölt he tõ be.

A ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás öt év re szól.

Bé re zés és jut ta tás: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi. XXXIII. tv. (Kjt.) alap ján va la mint a mun kál ta tói 
dön tés sze rint.

A mun kál ta tó a Kjt. 43. § sze rin ti mun ka vég zés re irá nyu ló to váb bi jog vi szony lé te sí té sé hez nem já rul hoz zá.

A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy meg fe le lõ pá lyá zó hi á nyá ban a pá lyá za ti el já rást ered mény te len -
nek nyil vá nít sa. Az in téz mény rõl to váb bi in for má ci ót a Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány za ti Hi va tal In téz -
mé nyi és Ön kor mány za ti Fõ osz tá lya ad a 06 (34) 517-126-os szá mon.

Ko má rom-Esz ter gom 
Me gyei Ö.
Szent Bor bá la K.
fõ ig.-ja
2800 Ta ta bá nya, II.
Dó zsa Gy. u. 77.

Cse cse mõ és Gye rek O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos

- gye rek gyó gyász szv.,
- 10 éves sza korv.gy.,
- e: vez.gy.,
- nyi.,
- tud. tev.,
- tud. mi nõ sí tés,
- cs: sz.ö.,
- sz.-ve ze tõi kon cep ció 
az O. vez.-ére 
vo nat ko zó an,
- v.-et iga zo ló ok má nyok
má so la ta,
- mû kö dé si biz.,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- be le egye zõ nyi lat ko zat
ahhoz, hogy a pá lyá za ti
anya got a pá lyá zat 
el bírálá sá ban részt ve võk
megis mer hessék

- b: meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap,
- la kás meg be szé lés tár gya,
- az ál lás a szak mai 
kol lé gi u mi dön tést 
kö ve tõ egy hó na pon be lül
tölt he tõ be,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
(a meg je lölt má so la tok kal,
nyi lat ko za tok kal, 
ön élet rajz zal együtt) a fõ ig. 
tit kár ság ra dr. Ne mes ké ri
Ma ri an na mb. fõ ig.-hoz 
a K. cí mé re 
(2800 Ta ta bá nya, 
Dó zsa Gy. út 77.),
- t: 06 (34) 515-444
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Za la Me gyei K.
fõ ig.-ja
8900 Za la eger szeg,
Zrí nyi Mik lós u. 1.

or vos-igaz ga tó
Fel ada ta: 43/2003.
(VII. 29.) ESZCSM
rendelet 9. §-ában fog lal tak

A 233/2000. (XII. 23.)
Korm. rend. ér tel mé ben:
- bün tet len elõ élet,
- or vos tud. egye te mi v.,
- szk.,
- a meg elõ zõ 10 év ben 
leg alább 5 év gya kor ló 
or vo si tev.,
- eü. (szak)me ne dzse ri
vagy eü. me nedzs ment
szak irá nyú to vább kép zé si
sza kon szer zett ké pe sí tés
vagy jo gi sza kok le ve les or -
vos szak irá nyú to vábbkép -
zé si sza kon szer zett
ké pe sí tés,
- leg alább 3 éves vez.gy.,
- cs: rész le tes sz.ö.,
- v.-et, kép zett sé get igazoló 
ok ira tok hi te les má solata,
- nyi lat ko zat a pá lyá za ti el -
já rás ban részt ve võk be te -
kin té si jo gá ról,
sokszo ro sí tás hoz va ló
hozzájá ru lás ról,
- a pá lyá zó nyi lat ko za ta 
ar ról, hogy meg bí zá sa ese tén 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett sé gét teljesí ti,
- a funk ció be töl té sé vel
kap cso la tos ve ze tõi 
el képze lé sek

- b: Kjt., va la mint a vo nat -
ko zó ren de le tek alap ján,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
30 nap,
- az ál lás be töl té sé nek 
idõ pont ja: az el bí rá lást 
kö ve tõ hó 1. nap ja,
- a meg bí zás 5 évig ter je dõ
idõ tar tam ra szól,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
 dr. Csi dei Irén fõ ig.-hoz 
a K. cí mé re 
(8900 Za la eger szeg, 
Zrí nyi Mik lós u. 1.

Pá lyá za ti hir det mé nyek or vo si ál lá sok ra

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé s

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Bu da pest

Fõv. Ö.
Cse cse mõ ket, 
Kis gyereke ket 
és Fo gya té ko so kat 
Be fo ga dó Gyer mek-
otthonai fõ ig.-ja
1063 Bp.,
Kmety György u. 31.

Eü. Gyer mek ott hon
gyer mek szak or vos

- cs: rész le tes ön élet rajz,
- orv. d.,
- sz.o. okl.,
- OONY-ba vé tel iga zolása,
- mû kö dé si en ge dély

- b: Kjt. sze rint,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. For rai Má ria fõ ig.-hoz
az I. cí mé re 
(1063 Bp., 
Kmety György u. 31.)
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé s

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Jó zsef vá ro si Eü. Szol gá lat
fõ ig.-ja
1084 Bp.,
Au ró ra u. 22-28.

Uro ló gi ai Szak ren de lés
szak or vos

va la mennyi hez:
- szk.,
- cs: rész le tes sz.ö.,
- d., szv.biz. má so la ta,
- OONYI,
- nyi lat ko zat a pá lyázati
anyag el bí rá lá sá ban
résztve võk be te kin té si 
jo gá ról

va la mennyi hez:
- b: Kjt. alap ján, meg egye zés 
sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 15 na pon be lül,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Var ga Gá bor
orv.-Ig.-hoz az I. cí mé re
(1084 Bp., 
Au ró ra u. 22-28.)

Al ler go ló gi ai 
Szak rendelés
szak or vos

- rész mun ka idõs fog la -
koztatás le het sé ges

Sze mé sze ti Szak ren de lés
szak or vos

Fe renc vá ro si Eü. Szol gá lat
fõ ig. fõ or vo sa
1095 Bp.,
Mes ter u. 45-49.

Bõr gyó gyá szat
szak or vos
- rész mun ka idõ ben,
- köz al kal ma zot ti vagy
egyéb jog vi szony ban

- orv. d.,
- bõr gyó gyász szv.,
- cs: e.b.,
- sz.ö.

- je lent ke zés: dr. Ko vács
Jó zsef fõ ig. fõ or vos tit -
kárságán (1095 Bp., 
Mes ter u. 45-49.)

Zug lói Eü. Szol gá lat
Ig. fõ or vo sa
1148 Bp.,
Örs ve zér te re 23.

bõr gyó gyász szak or vos
- tel jes vagy 
rész munkaidõ ben

- szv. - b: meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap,
- je lent ke zés dr. Mo gyo rós
Lász ló Ig. fõ or vos nál
személye sen vagy a
469-4688, 469-4689-es te -
le fon szá mon

Fõv. Ö.
Idõ sek Ott ho na
1173 Bp.,
Pes ti út 117.

szak or vos - bel gyó gyász szv. 
vagy há zi or vos: a ha tá lyos
jogsza bály sze rin ti 
há zi or vo si ké pe sí tés sel,
- cs: pá lyá za ti ké re lem,
- sz.ö.,
- orv. d. vagy hi te les 
máso la ta,
- sza korv. d. vagy hi te les
má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- mû kö dé si nyil ván tar tásba
vé tel igazo lá sa,
- mû kö dé si jo go sult ság 
a te rü le ti ve ze tõ szak -
felügye lõ fõ or vos tól,
- be le egye zõ nyi lat ko zat,
hogy a pá lyá za ti anya got 
az el bí rá lás ban részt ve võk
meg is mer jék

- b: meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 na pon be lül,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
30 na pon be lül,
- az ál lás a pá lyá za ti 
el já rást kö ve tõ en 
azon nal be tölt he tõ,
- ér dek lõd ni, va la mint 
a szabály sze rû en össze ál lí -
tott nyilat ko za tot le ad ni 
a Fõv. Ö. Idõ sek Ott ho na
ápo lá si Ig.-já nál, Pa nics
Vil mos né nál le het 
(1173 Bp., 
Pes ti út 117.),
- t: 254-0020
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé s

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Ba ra nya me gye

Ba sal, Pa ta pok lo si, So mogy apá ti, So mogy hat van, So mogy visz ló Köz sé gek Ön kor mány za tai pá lyá za tot hir det nek
há zi or vo si ál lás be töl té sé re (szék he lye: 7922 So mogy apá ti, Fõ u. 81.).

Pá lyá za ti fel té te lek:

Az ál lás hely be töl tõ jé nek te rü le ti el lá tá si, is ko lai egész ség ügyi el lá tás biz to sí tá si és az Össze vont Há zi or vo si
Ügyelet ben va ló rész vé te li kö te le zett sé ge van.

Az ál lás hely a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ, a szol gá la ti la kás a ren de lõ vel egy be épít ve biz -
tosított, mind ket tõ az idei év ben ke rült fel újí tás ra.

1. Ké pe sí té si fel té te lek: a 4/2000. (II. 25.) EüM ren de let 11. § sze rin ti ké pe sí tés.

Te kin tet tel ar ra, hogy je len ál lás hely tar tó san be töl tet len há zi or vo si kör zet hez tar to zik, így az ar ra vo nat ko zó kép zé si elõ -
írá sok nak meg fe le lõ [4/2000. (II. 25.) EüM ren de let 11. § (4)-(5) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott mó don, az az há zi or -
vos tan szak or vo si szak ké pe sí tés nél kül, an nak meg szer zé sé ig, de leg fel jebb 4 évig] or vo sok je lent kez ze nek.

2. Egyéb fel té te lek: a 4/2000. (II. 25.) EüM ren de let sze rin ti (ké pe sí té si) és a 18/2000. (II. 25.) Korm. ren de let ben
elõ írt fel té te lek (mû köd te té si en ge dély).

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

- a fen ti jog sza bá lyi fel té te lek iga zo lá sá ra szol gá ló ok ira tok,

- az or vo si dip lo ma,

- rész le tes szak mai ön élet rajz,

- a szak vizs ga bi zo nyít vány hi te les má so la ta, amennyi ben ren del ke zik szak vizs gá val (így nem kí ván ja a tar tó san be -
töl tet len há zi or vo si kör ze tek nek nyúj tott en ged ményt igény be ven ni).

3. Pá lyá zat be adá si ha tár ide je: a meg je le nés tõl szá mí tott 30 na pon be lül.

4. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ együt tes Kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

5. Pá lyá za tok be nyúj tá sa: Ba sal, Pa ta pok lo si, So mogy apá ti, So mogy hat van, So mogy visz ló Köz sé gek Kör -
jegyzõsé ge (7922 So mogy apá ti, Fõ u. 81.), t..: 06 (73) 350-042.

6. Ér dek lõd ni le het: dr. Spon ga Mar git kör jegy zõ nél, t.: 06 (73) 550-018, fax: 06 (73) 350-146, Kis Pé ter pol -
gármes ter nél, t.: 06 (73) 350-042.

Bács-Kis kun me gye

Békés me gye

Bat to nya Vá ro si Ö.
Eü. és Szo ci á lis El lá tó
Szer ve zet
I.-ve ze tõ je
5830 Bat to nya,
Hõ sök te re 8.

gyer mek or vos
- a pra xis ba be je lent ke zett
1100 fõ,
- köz al kal ma zot ti
jogviszony ban vagy 
vál lal kozási for má ban

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti ké pe sí tés 
és elõ írt fel té te lek,
- bün tet len elõ élet,
- orv. d.,
- cs: 1 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- v.-et és al kal mas sá got
iga zo ló ok ira tok hi te les
má so la ta,
- ön élet rajz

- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap,
- az ál lás hely azon nal 
be tölthe tõ,
- szolg. la kás biz to sí tott,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Ko ro bán Éva I.-ve ze tõ höz
az I. cí mé re 
(5830 Bat to nya, 
Hõ sök te re 8.),
- ér dek lõd ni le het: 
06 (68) 456-191, 
06 (70) 317-8007
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé s

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Geszt Köz ség Ö.
Képv.-test.
5734 Geszt,
Kos suth u. 1.

há zi or vos
- vál lal ko zói for má ban
vagy köz al kal ma zot ti
jog vi szony ke re té ben,
- te rü le ti el lá tá si kö telezett -
ség gel, az Ö.-tal kö tött
szer zõ dés ben rög zí tett 
fel té te lek sze rint,
- a köz ség hét köz be ni 
és hét vé gi ügye le ti el lá tás
a köz pi. ügye let for má já ban 
tör té nik, az ügy ve ze tõ 
irá nyí tá sá val, a te le pülések 
or vo sa i nak rész vé telével,
- a te le pü lés la kos -
ságszáma: 877 fõ,

- bün tet len elõ élet,
- cs: 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- v.-et iga zo ló ok ira tok 
má so la ta,
- sz.ö.

- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
so ros Képv.-test. ülés, 
a pályá zók sze mé lyes 
meg hallgatá sát kö ve tõ en,
- az ál lás be tölt he tõ: az
elbírá lást kö ve tõ en azon -
nal, il let ve meg egye zés
sze rint,
- az Ö. a há zi or vos ré szé re
szolg. la kást tud biz to sí ta ni,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Fá bi án Zsu zsan na pol -
gármes terhez az Ö. cí mé re
(5734 Geszt, 
Kos suth u. 1.),
- a pá lyá zat tal kap cso lat ban 
ér dek lõd ni le het 
a 06 (66) 496-061-es te le -
fon szá mon

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye

Ig ri ci Köz sé gi Ö.
Képv.-test.
3459 Ig ri ci,
Kos suth út 5.

há zi or vos
- köz al kal ma zot ti
jogviszony ban 
vagy vál lal kozási for má ban
- fel nõtt és gyer mek la -
kossá got el lá tó ve gyes 
kör zet,
- te rü le ti el lá tá si 
kö telezett ség gel,
- köz pi. or vo si ügye let hez
csat la ko zott te le pü lés,
- la kos ság szám: 1 354 fõ

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti fel té te lek,
- orv. d.,
- bün tet len elõ élet,
- cs: 1 hó nap nál nem 
régeb bi e.b.,
- v.-et és al kal mas sá got
iga zo ló ok ira tok hi te les
má so la ta,
- sz.ö.

- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 na pon be lül,
- szolg. la kást és ga rázst 
az Ö. biz to sít,
- az ál lás be töl té se: 
2007. VIII. 1-jé tõl 
le het sé ges,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Kis lász ló Csa ba pol gár -
mester hez az Ö. cí mé re
(3459 Ig ri ci, 
Kos suth út 5.),
- ér dek lõd ni le het 
a 06 (49) 353-306-os te le -
fon szá mon

Csong rád me gye

Dr. Szar ka Ödön Egyesített 
Eü. I.
Ig. fõ or vo sa
6640 Csong rád,
Gyöngy vi rág u. 5.

Tü dõ gon do zó I.
tü dõ gyó gyász szak or vos
- a fog lal koz ta tás le -
hetséges köz al kal ma zott -
ként vagy vál lal ko zói 
for má ban

- orv. d.,
- tü dõ gyó gyász szv.,
- cs: e.b.,
- ön élet rajz,
- d. má so la ta

- b: meg ál la po dás sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap,
- szolg. la kás meg old ha tó,
- ér dek lõd ni le het: dr. Si pos 
Ti bor Ig. fõ or vos tól 
a 06 (63) 570-801-es 
vagy a 06 (30) 326-8607-es 
te le fon számokon
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé s

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Nagy tõ ke Köz sé gi Ö.
Képv.-test.
6612 Nagy tõ ke,
Szé che nyi tér 4.

há zi or vos
- mû kö dõ há zi or vo si körzet 
vál lal ko zá si for má ban 
vagy köz al kal ma zot ti 
jog vi szony ban,
- te rü le ti el lá tá si kö telezett -
ség gel,
- hét vé gi és hét kö zi
ügyelet ben va ló 
rész vé tellel

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti ké pe sí tés 
és az ott elõ írt egyéb 
fel tételek,
- bün tet len elõ élet,
- cs: ké pe sí tést iga zo ló 
ok ira tok hi te les má so la ta,
- OONYI má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- sz. tev.-et be mu ta tó
önélet rajz,
- eü. al kal mas ság iga zolása

- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap,
- az ál lás hely be tölt he tõ 
a pá lyá zat el bí rá lá sát 
kö ve tõ en,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Sta be recz Fe renc pol gár -
mester hez a P.H. cí mé re
(6612 Nagy tõ ke, 
Szé che nyi tér 4.),
- t: 06 (63) 450-609

Fej ér me gye

Du na új vá ros M.j.V.
Közgyû lé se
2400 Du na új vá ros,
Vá ros há za tér 1.

15. szá mú fo gá sza ti
alapel lá tá si kör zet
fog or vos
- te rü le ti el lá tá si kö telezett -
ség gel,
- is ko la-fo gá sza ti el lá tás
biz to sí tá sa,
- rész vé tel a fog or vo si hét -
vé gi és ün nep na pi ügye le ti
fel ada tok el látásá ban,
- vál lal ko zá si for má ban,
- az Ö.-tal kö tött szer zõ dés
sze rint

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti ké pe sí té si
elõ írá sok nak va ló 
megfele lés,
- a 18/2000. (II. 25.) Korm. 
rend.-ben elõ írt fel té te lek
meg lé te,
- cs: 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- v.-et iga zo ló ok ira tok 
má so la ta,
- sze mé lyi 
és rész le tes sz.ö.,
- or vo si al kal mas sá gi 
vizs gá lat meg lé tét iga zo ló
ok mány má so la ta

- h: 2007. VIII. 31.,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
30 na pon be lül,
- az Ö. a pra xist té rí tés -
mente sen át ad ja,
- a ren de lõ és a fo gá sza ti
ke ze lõ egy ség biz to sí tá sa 
té rí tés men tes,
- a ren de lõ he lyi leg a
belváros ban, eü. szol gál ta tó 
I.-ben ta lál ha tó,
- az ál lás 2007. XII. 1-jé tõl
tölt he tõ be,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Du na új vá ros M.j.V. pol -
gármes te ré hez 
(2400 Du na újváros, 
Vá ros há za tér 1.),
- to váb bi in for má ció kér he -
tõ: Sza lon tai Ró bert né eü.
csoport ve ze tõ tõl, Du na új -
vá ros M.j.V. P.H. Szoc. 
és Eü. Iro da cí mén 
(2400 Du na újváros, 
Vá ros há za tér 1.),
- t: 06 (25) 412-211/339

Fej ér Me gyei 
Szent György K.
fõ ig.-ja
8000 Szé kes fe hér vár,
Se re gély esi u. 3.

Ideg se bé sze ti O.
szak or vos

- ne u ro ló gi ai szk.,
- ideg se bé sze ti szk. 
(le het szv. elõtt ál ló is)

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
 dr. Ko vács At ti la
orv.-Ig.-hoz a K. cí mé re
(8000 Szé kesfehér vár, 
Se re gély esi u. 3.)

Bel gyó gyá sza ti O.
(kar di o ló gi ai pro fi lú)
szak or vos

- szk.,
- e: kar di o ló gi ai szv., 
ha e mo di na mi kai jártasság
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Pusz ta sza bolcs Nk. Ö.
Képv.-test.
2490 Pusz ta sza bolcs,
Ve len cei út 2.

III. szá mú há zi or vo si 
kör zet
há zi or vos
- vál lal ko zá si for má ban,
- te rü le ti el lá tá si kö telezett -
ség gel az Ö.-tal kö tött szer -
zõ dés ben rög zí tett
fel té te lek mel lett,
- fel nõtt kör zet, 
1789 fõ la kos sal,
- rész vé tel a köz pi. or vo si
ügye let mun ká já ban,
- a pra xis mû köd te té si 
jo gá nak meg vá sár lá sá val

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend., va la mint a 18/2000.
(II. 25.) Korm. rend. 
szerin ti fel té te lek meg lé te,
- bün tet len elõ élet,
- cs: ér vé nyes e.b.,
- v.-et és szv.-t iga zo ló 
ok ira tok má so la ta,
- sz.ö.,
- OONYI má so la ta,
- pra xis jog át vé te lé re
vonat ko zó elõ ze tes 
meg állapo dás a jo got 
ér té ke sí tõ or vos sal

- h: a meg je le nés tõl 
számí tott 30 na pon be lül,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
Képv.-test. ülés,
- az ál lás az el bí rá lást 
kö ve tõ en tölt he tõ be,
- a hely ben la kás hoz az Ö.
a ren de lõ vel egybeépí tett
szolg. la kást bizto sít,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Czom pó Ist ván pol gármes -
ter hez a P.H. cí mé re 
(2490 Pusz ta sza bolcs, 
Ve len cei út 2.),
- ér dek lõd ni le het: Czom pó 
Ist ván pol gármes ter tõl vagy 
Ve zér Ákos jegy zõ tõl 
a 06 (25) 273-036-os te le -
fonszámon,
- a mû köd te té si jog tu lajdo -
no sa: dr. Ko vá csai Sán dor,
- t: 06 (20) 973-5296,

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye

Haj dú-Bi har me gye

He ves me gye

He ves Me gyei Ö.
Mark hot Fe renc K-R.
fõ ig.-ja
3301 Eger,
Szé che nyi u. 27-29.

Tü dõ gyó gyá szat
pul mo no ló gus szak or vos

va la mennyi hez:
- cs: orv. d., szv. biz. 
fény má so la ta,
- OONYI,
- ér vé nyes e.b.,

va la mennyi hez:
- b: meg be szé lés tár gya,
- szál lás le he tõ ség van,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Sza kács Fe renc 
fõ ig.-hoz az I. cí mé re 
(3301 Eger,
Széche nyi u. 27-29.),
- bõ vebb fel vi lá go sí tás kér -
he tõ a 06 (30) 410-313-as
te le fon szá mon

Psy chi at ri ai Gon do zó
gyer mekp sy chiater 

Ra di o ló gi ai O.
ra di o ló gus szak or vos

- ra di o ló gus szv. vagy szv.
elõtt ál ló nak

Se bé sze ti és Ér se bé szet O.
se bész szak or vos

- se bész szv. vagy szv. elõtt 
ál ló nak

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye

Jász be rény „Er zsé bet K.”
fõ ig.-ja
5100 Jász be rény,
Sze lei út 2.

Fek võ be teg el lá tás ban
cse cse mõ- és gyer mek-
gyó gyász szak or vos (2)

va la mennyi hez:
- b: és la kás meg ol dás sze mé -
lyes meg be szé lés alap ján,
- tel jes és rész mun ka idõs
jog vi szony ban,
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- a sza bály sze rû en összeál -
lí tott pá lyá za ti anyag be -
nyúj tá sa dr. Kár te szi Már ta
fõ ig.-hoz a K. címére
(5100 Jász be rény,
 Szelei út 2.)

bel gyó gyász szak or vos (2) - e: meg lé võ, il let ve folya -
mat ban lé võ kar di ológi ai
szv.

tra u ma to ló gus 
szak or vos (2)

ana est he si o lo gi ai és in ten -
zív therapias sza korvos (2)

se bész szak or vos

Já ró be teg el lá tás ban
tü dõ gyó gyász szak or vos

ne u ro ló gus szak or vos

re u ma to ló gus szak or vos

bõr gyó gyász szak or vos

sze mész szak or vos

or to péd szak or vos

on ko ló gus szak or vos

sze mész szak or vos

Jász já kó hal ma Köz sé gi Ö.
5121 Jász já kó hal ma,
Fõ út 27.

Köz pi. Or vo si Ren de lõ
(5121 Jász já kó hal ma, 
Fõ út 58.)
há zi or vos
- ve gyes pra xis,
- te rü le ti el lá tá si 
kö telezett ség gel,
- vál lal ko zá si for má ban
vagy köz al kal ma zot ti 
jog vi szony ban,
- is ko la or vo si el lá tás,
- a pra xis je len leg nem jár
ügye le ti kö te le zett ség gel

- bün tet len elõ élet,
- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti al kal mas ság,
- cs: ké pe sí tést és al kalmas -
sá got iga zo ló ok ira tok 
má so la ta,
- 1 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- sz.ö.,
- mû köd te té si jog en -
gedélye zé si fel té te lei meg -
létének iga zo lá sa,
- OONY-ba vé tel iga zolása,
- eü. al kal mas ság iga zolása

- b: Kjt. sze rint, meg -
egyezés sel,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30. nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
Képv.-test. ülé se,
- a kör zet el fog la lá sá nak
ide je: a Képv.-test. döntését 
kö ve tõ hó nap 1-jén,
- igény ese tén la kás 
biztosí tott,
- a pá lyá za tot el nye rõ
házior vos nak le he tõ sé ge
nyí lik ar ra, hogy a kör ze ti
ápo ló és asszisz tens szemé -
lyé re is ja vas la tot tegyen,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Lu ká csi Pál pol gár mes -
terhez az Ö. cí mé re 
(5121 Jász já kó hal ma, 
Fõ út 27.),
- t: 06 (57) 438-001
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1. Pá lyá za tot meg hir de tõ szer vek ne ve és cí me:

Mes ter szál lás Köz sé gi Ön kor mány zat (5452 Mes ter szál lás, Sza bad ság út 24.)

Me zõ hék Köz sé gi Ön kor mány zat (5453 Me zõ hék, Fel sza ba du lás út 1.)

2. Mun ka hely és mun ka kör meg ne ve zé se:

Mes ter szál lás-Me zõ hék köz sé gek ben ve gyes há zi or vo si szol gá la tok el lá tá sá ra, te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség gel,
köz al kal ma zot ti jog vi szony ban vagy vál lal ko zá si for má ban.

Ren del ke zés re ál lás: na pon ta 7-17 órá ig, is ko lai egész ség ügyi el lá tás. Há zi or vo si ügye let a me zõ tú ri kis tér sé gi köz -
pon ti or vo si ügye let tel biz to sí tott.

3. Köz szol gál ta tás fi nan szí ro zási mód ja: 

MEP fi nan szí ro zás, köz al kal ma zott há zi or vos ese tén a fi nan szí ro zás az ön kor mány za ton ke resz tül tör té nik, vállal -
ko zó ese té ben pe dig a vál lal ko zó há zi or vos kö ti meg a szer zõ dést a MEP-pel.

4. Az egész ség ügyi köz szol gál ta tá sért fe le lõs szer vek aján la ta az ál ta luk vál la lan dó kö te le zett sé gek rõl:

In gye ne sen a há zi or vos ren del ke zé sé re bo csát ja az or vo si ren de lõk épü le tét, ren de lõk be ren de zé se it és fel sze re lé se it.

A pra xis in gye ne sen a há zi or vos tu laj do ná ba ke rül a há zi or vo si szol gá lat el lá tás ide jé re.

5. Pá lyá za ti fel té te lek:

a) 4/2000. (II. 25.) EüM ren de let sze rin ti ké pe sí tés és egyéb fel té te lek, va la mint a 18/2000. (II. 25.) Korm. ren de let ben
elõ írt fel té te lek meg lé te,

b) egyé ni egész ség ügyi vál lal ko zói en ge déllyel nem ren del ke zõ ma gán sze mély ese tén a meg pá lyá zott egész ség ügyi köz -
szol gál ta tás nyúj tá sá hoz szük sé ges szak kép zett sé get bi zo nyí tó ok irat hi te les má so la ta, va la mint ha tó sá gi bi zo nyít vány ar ról, 
hogy sze re pel az egész ség ügyi dol go zók mû kö dé si nyil ván tar tá sá ban,

c) egész ség ügyi szol gál ta tó ként mû kö dõ pá lyá zó ese tén az Ál la mi Nép egész ség ügyi Tisz ti or vo si Szol gá lat illeté kes
szer ve ál tal ki adott és a pá lyá zó ne vé re szó ló jog erõs mû kö dé si en ge dé lye,

d) nem egész ség ügyi szol gál ta tó ként pá lyá zó jo gi sze mély vagy jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ tár sa ság ese tén 
rész le tes terv az egész ség ügyi köz szol gál ta tás nyúj tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te lek biz to sításár ól,

e) c)-d) pont ban sze rep lõ pá lyá zók kö te le zett ség vál la lá sa ar ról, hogy a pá lyá zat meg nye ré se ese tén 8 na pon belül
be nyújt ják a mû kö dé si en ge dély irán ti ké rel met az ÁNTSZ il le té kes szer vé hez,

f) szak mai ön élet rajz, szak mai és el lá tás fej lesz tés re vo nat ko zó el kép ze lé sek le írá sa,

g) 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány, vég zett sé get iga zo ló ok irat,

h) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je, he lye és pél dány szá ma:

- a pá lyá za ti fel hí vás meg je le né sé tõl szá mí tott 15. na pig Mes ter szál lás Köz sé gi Ön kor mány zathoz (5452 Mester -
szál lás, Sza bad ság út 24.) ket tõ pél dány ban kell be nyúj ta ni.

i) pá lyá zat el bí rá lá sá nak idõ pont ja, he lye: a be adá si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül kö zös Kép -
viselõ-tes tü le ti ülé sen, Pol gár mes te ri Hi va tal, 5452 Mes ter szál lás, Sza bad ság út 24.,

j) szol gá la ti la kás biz to sí tott,

k) az ál lás a pá lyá za ti el já rás után azon nal be töl te tõ,

l) a pá lyá zat tal kap cso la tos bõ vebb fel vi lá go sí tást nyújt: Kiss Gá bor, Mes ter szál lás Köz ség pol gár mes te re, te le fon.:
06 (56) 313-001, mo bil: 06 (30) 229-6956, va la mint Fó rizs Ág nes, Me zõ hék Köz ség pol gár mes te re, t.: 06 (56) 314-001.
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Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei
He té nyi Gé za K-R.
fõ ig. fõ or vo sa
5004 Szol nok,
Tó sze gi út 21.

Me gyei On ko ló gi ai
Centrum
bel gyó gyász szak or vos

- szv. elõtt ál lók nak is - b: és la kás meg ol dás 
meg ál la po dás sze rint,
- sze mé lyes ér dek lõ dés
mel lett az írá sos je -
lentkezés be nyúj tá sa: 
dr. Bak sai Ist ván fõ ig. 
fõ or vos hoz az I. cí mé re 
(5004 Szol nok, 
Tó sze gi út 21.),
- t: 06 (56) 503-710

Ti sza kürt Köz sé gi Ö.
Képv.-test.
5471 Ti sza kürt,
Hõ sök te re 1.

fog or vos
- vál lal ko zá si for má ban
vagy köz al kal ma zot ti jog -
vi szony ban (meg állapo dás
sze rint), te rü le ti el lá tá si 
kö te le zett ség gel

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben, va la mint a
18/2000. (II. 28.) Korm.
rend.-ben elõ írt egyéb fel té -
te lek,
- cs: sz.ö.,
- biz.-ok, ok le ve lek 
hi te les má so la ta,
- d. hi te les má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.

- b: Kjt. sze rint (kö zalkal -
ma zot ti stá tusz),
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
el sõ Képv.-test. ülés,
- szolg. la kás biz to sí tott,
- az ál lás hely azon nal 
be tölt he tõ az el bí rá lást 
kö ve tõ en,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Tá las Lász ló pol gár mester -
hez az Ö. cí mé re (5471 Ti -
sza kürt, Hõ sök te re 1.),
- t: 06 (56) 318-001

Ti sza ug Köz sé gi Ö.
6064 Ti sza ug,
Rá kó czi Fe renc út 51.

há zi or vos
- szék he lye: 6064 Ti sza ug,
Rá kó czi Fe renc út 51/b.,
- vál lal ko zá si for má ban,
- te rü le ti el lá tá si (ve gyes
kör zet), óvo dai, is ko lai,
bent la ká sos szo ci á lis 
intéz mé nyi eü. el lá tás
biztosít ási és hét kö zi,
valamint hét vé gi 
há zi or vo si ügyelet ben 
va ló rész vé te li 
köte le zett ség

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. 11. § sze rinti 
(ké pe sí tés) és a 18/2000.
(II. 25.) Korm. rend.-ben
elõ írt fel té te lek, mû kö dé si
engedély,
- bün tet len elõ élet,
- gép ko csi ve ze tõi engedély,
- OONY-ba vé tel rõl szó ló
iga zol vány,
- cs: a fen ti jog sza bá lyi fel -
té te lek iga zo lá sá ra szol gá ló 
ok ira tok, orv. d.,
- rész le tes sz.ö.,
- szv.biz. hi te les má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- nyi lat ko zat az ügye le ti
szol gá lat ban va ló rész vé tel
vál la lá sá ról

- h: a meg je le nés tõl
számított 30 na pon be lül,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
Képv.-test. ülé sen,
- az ál lás hely a pá lyá zat el -
bí rá lá sát kö ve tõ en azonnal
be tölt he tõ,
- szolg. la kás biz to sí tott,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: a
P.H. cí mé re (6064 Ti sza ug, 
Rá kó czi Fe renc út 51.),
- t: 06 (56) 328-001,
- ér dek lõd ni le het: Hegedûs 
Er nõ pol gár mes ter nél vagy
Tom bácz Fe renc jegy zõ nél

Ko má rom-Esz ter gom me gye

Va sza ry Ko los K.
orv.-Ig.-ja
2500 Esz ter gom,
Pe tõ fi S. u. 26-28.

Ne u ro ló gia
szak or vos

- szv.-hoz kö zel ál ló - ér dek lõd ni le het: dr. Pák
Gá bor orv.-Ig.-tól 
a 06 (30) 2746-652-es 
te le fonszámon

Bel gyó gyá szat
szak or vos

- ua. - ua.
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Batt hy ány Káz mér
Szakkór ház
mb. fõ ig.-ja
2870 Kis bér,
Is ko la u. 11.

Bel gyó gyá sza ti O.
(ál ta lá nos pro fi lú)
bel gyó gyász szak or vos

va la mennyi hez:
- szk.,
- cs: rész le tes sz.ö.,
- orv. d., szv.biz. má so la ta,
- OONY-ba tör tént felvétel
iga zo lá sá nak má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- nyi lat ko zat a pá lyá za ti
anyag el bí rá lá sá ban
résztve võk be te kin té si 
jo gá ról

- b: Kjt. alap ján,
va la mennyi hez:
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 na pon be lül,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Mó rocz né dr. Tóth Il di kó
mb. fõ ig.-hoz, a K. cí mé re
(2870 Kis bér,
 Is ko la u. 11.),

Bel gyó gyá sza ti 
szak rende lés
bel gyó gyász szak or vos
- vál lal ko zó ként

Kar di o ló gi ai 
szak ren de lõ
kar di o ló gus szak or vos
- vál lal kozó ként

Nõ gyó gyá sza ti 
szak rende lés
nõ gyó gyász szak or vos
- vál lal ko zó ként

Vá ro si Re ha bi li tá ci ós 
Szak kór ház és R.
Ig. fõ or vo sa
2890 Ta ta,
Vár al ja u. 6.

Fül-orr-gé ge szak rendelés
or vos

- szv. vagy szv.-hoz 
köze lál ló nak

- b: ki emelt,
- la kás meg be szé lés tárgya,
- eset leg rész mun ka idõ ben
mind ket tõ höz:
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 na pon be lül,
- az ál lá sok azon nal el -
foglal ha tók,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Pá los La jos Ig. fõorvos -
hoz az I. cí mé re
(2890 Ta ta, Vár al ja u. 6.)

Rönt gen O.
szak or vos

- ra di o ló gus szk. - rész mun ka idõs fog lalkoz -
ta tás le het sé ges,
- la kás meg old ha tó

Ko má rom-Esz ter gom 
Me gyei Ö.
Szent Bor bá la K.-a
mb. fõ ig.-ja
2800 Ta ta bá nya, II.,
Dó zsa Gy. u. 77.

Já ró be teg el lá tásba
fog sza bá lyo zó szak or vos

va la mennyi hez:
- cs: sz.ö.,
- v.-et iga zo ló 
ok má nyok má so la ta

va la mennyi hez:
- b: Kjt., il let ve meg -
egyezés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- la kás meg be szé lés tárgya,
- az ál lás azon nal be -
tölthetõ,
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé s

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
(a meg je lölt má so la tok kal,
nyi lat ko za tok kal, ön -
életrajz zal együtt) a fõ ig.
tit kárság ra dr. Ne mes ké ri
Marian na mb. fõ ig.-hoz a
K. cí mé re (2800 Ta tabánya, 
Dó zsa Gy. út 77.),
- t: 06 (34) 515-444,
- to váb bi in for má ci ót a
Mun ka ügyi O. ve ze tõ jé tõl
le het kér ni 
a 06 (34) 515-469-es te le -
fon szá mon

fog szak or vos

bõr gyó gyász szak or vos

tü dõ gyó gyász szak or vos

Ta ta bá nya M.j.V. Ö.
Közgyû lé se
2800 Ta ta bá nya,
Fõ tér 6.

19. szá mú fel nõtt 
há ziorvo si kör zet
há zi or vos
- te rü le ti el lá tá si 
kö telezett ség gel,
- a 19. szá mú fel nõtt
házior vo si kör zet hez tar to -
zó te rü let rész: Ara di vér ta -
núk te re, Gyõ ri u. 30-86/b.
pá ros, Gyõ ri u. 33., Hu ba
ve zér u., Kõ rö si Cso ma
Sán dor tér, Le hel tér,
Szõlõ hegy 1-47/B. pá rat -
lan, Szõ lõ hegy 2-24/C. pá -
ros, Tass ve zér u. 1-11.
pá ratlan,
- el lá tan dó la kos ság szám:
1 547 fõ,
- vál lal ko zá si for má ban,
- köz pi. ügye let ben tör té nõ
rész vé tel lel

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti ké pe sí tés és
az ott elõ írt egyéb fel -
tételek, va la mint a 18/2000. 
(II. 25.) Korm. rend.-ben
elõ írt egyéb fel té te lek 
meg lé te,
- bün tet len elõ élet,
- cs: 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- orv. d. hi te les má so la ta,
- szv. biz. hi te les má solata,
- sz.ö.-t is tar tal ma zó
szemé lyes ön élet rajz,
- jo gi sze mélyiségû eü.
szol gál ta tó ese tén tár sasági
szer zõ dés,
- eü. szol gál ta tó ként 
mûkö dõ pá lyá zó ese tén a 
meg lé võ ÁNTSZ en gedély

- h: a meg je le nést kö ve tõ
30 na pon be lül,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ en 
Ta ta bá nya M.j.V
Közgyûlé sé nek so ron kö -
vet ke zõ tes tü le ti ülé sén,
- ha tá ro zat lan idõ re,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa
sze mé lye sen dr. Be ne Mag -
dol na cím ze tes fõjegy zõ nek 
(2800 Ta tabánya, 
Fõ tér 6.),
- to váb bi in for má ci ó kért 
a 06 (32) 515-757-es
telefon szá mon le het 
ér deklõd ni

Nóg rád me gye

Dré gely pa lánk 
és Hont Köz sé gek Ö.-a
2646 Dré gely pa lánk,
Rá kó czi út 1.

há zi or vos
- köz al kal ma zot ti
jogviszony ban vagy 
vál lal kozási for má ban,
- köz pi. ügye let me goldott

- há zi or vo si szv.
 vagy li cen ce vizs ga

- h: a meg je le nés tõl
számított 30 na pon be lül,
- az ál lás azon nal 
be tölthetõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Dom bai Gá bor pol gár -
mester hez a P.H. cí mé re
(2646 Dré gely pa lánk, 
Rá kó czi út 1.),
- t: 06 (35) 367-131
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé s

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Pest me gye

Má ri a noszt rai Fegy ház 
és Bör tön
2629 Má ri a noszt ra,
Pá lo sok te re 1.

be osz tott or vos
Fel ada ta: eü. alap el lá tás

- ma gyar áp.-ság,
- bün tet len elõ élet,
- ál ta lá nos or vo si ké pesítés,
- bel gyó gyász vagy 
házior vo si szv.,
-üzem or vos tan szv. 
elõnyt je lent,
- eü. és pszi chi kai 
al kalmas ság

- b: 40 év alatt a Hszt., fe -
let te a Kjt. sze rin ti (illet ve
meg be szé lés sze rint),
- egyéb jut ta tá sok: 13. ha vi
il let mény, ru ha pénz,
- h: 2007. V. 31-ig,
- e.h.: 2007. VI. 15.,
- az ál lás be tölt he tõ az
elbírá lást kö ve tõ nap tól,
- szolg. la kás igény ese tén
biz to sí tott,
- je lent ke zés: fény ké pes
ön élet rajz zal, biz. má -
solatok kal a Má ri a noszt rai
Fegy ház és Bör tön
Személy ze ti 
és Szer ve zé si O.-án,
- to váb bi kér dé sek ese tén
ér dek lõd ni le het 
a 06 (27) 620-413-as te le -
fon szá mon

Pszi chi át ri ai Be te gek
Ottho na
Ig.-ja
2767 Tá pió györ gye,
Tán csics M. u. 1.

pszi chi á ter szak or vos - pszi chi á ter szv.,
- cs: sz.ö.,
- e.b.,
- v.-et iga zo ló 
ok irat máso la ta

- b: Kjt. sze rint,
- az ál lás 2007. VI. 1-jé tõl
be tölt he tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Po gány Kál mán Ig.-hoz az
I. cí mé re (2767 Tá pió györ -
gye, Tán csics M. u. 1.),
- a pá lyá zat tal kap cso latban 
a 06 (53) 383-005-ös te le -
fon szá mon le het érdek lõd ni

So mogy me gye

Mar ca li Vá ro si Ö.
K-R.
mb. fõ ig. fõ or vo sa
8700 Mar ca li,
Szé che nyi u. 17-21.

Já ró be teg szak el lá tás 
te rü le té re
re u ma to ló gus
sze mész
fül-orr-gé gész
bõr gyó gyász
tü dõ gyó gyász
on ko ló gus
ad dik to ló gus

va la mennyi hez:
- szv. vagy köz vet len szv.
elõtt ál ló or vos nak,
- cs: sz.ö.,
- v.-et, szk.-t iga zo ló 
okira tok má so la ta,
- egyéb sza kot vagy v.-et
iga zo ló ok irat má so la ta,
- OONY-ba tör té nõ 
felvétel iga zo lá sa,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- nyi lat ko zat ar ról, 
hogy a pá lyá za ti anya got 
az eljárás ban részt ve võk
me gismer he tik

- b: és egyéb el lá tá sok
meg egye zés sze rint,
- h.: a meg je le nés tõl 
számí tott 30 nap,
- az ál lás az el bí rá lást kö ve -
tõ en azon nal be tölthe tõ,
- la kás biz to sí tá sa le -
hetséges, meg egye zés 
sze rint,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
dr. Káp lár La jos mb. fõ ig.
fõ or vos nak cí mez ve a K.
cí mé re (8700 Mar ca li, 
Szé che nyi u. 17-21.),
- t: 06 (85) 501-100 vagy
06 (85) 501-144
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ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé s

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Fek võ be teg szak el lá tás 
te rü le té re
gyer mek gyó gyász
bel gyó gyász
ana est he si ologus
se bész
szü lész-nõ gyó gyász
tra u ma to ló gus

So mogy szob Köz sé gi Ö.
Képv.-test.
7563 So mogy szob,
Pe tõ fi S. u. 1.

há zi or vos
- vál lal ko zás ban vagy 
köz al kal ma zot ti
jogviszony ban,
- be töl tet len ve gyes körzet,
So mogy szob és Ka szó köz -
sé gek köz igaz ga tá si te rü le -
té re vo nat ko zó terüle ti
el lá tá si kö te le zett séggel,
- Nagy atád vá ros ban
szerve zett köz pon ti hét kö -
zi, hét vé gi és ün nep na pi
ügye let ben va ló rész vé -
tellel,
- is ko la- és if jú ság-
egész ség ügyi ellátás 
biz to sí tá sá val

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti ké pe sí tés és
az ott, va la mint a 18/2000.
(II. 25.) Korm. rend.-ben
elõ írt egyéb fel té te lek 
meg lé te,
- bün tet len elõ élet,
- sa ját tu laj do nú sze -
mélygép ko csi és ve ze tõi
engedély meg lé te,
- cs: 3 hó nap nál nem régeb -
bi er köl csi bi zo nyítvány,
- rész le tes sz.ö.,
- or vo si al kal mas sá gi 
vizs gá lat meg lé tét iga zo ló
ok mány má so la ta,
- OONY-ba vé telt iga zo ló
ok irat má so la ta,
- v.-et, szak irá nyú kép -
zettsé get iga zo ló ok ira tok
hi te les má so la ta

- bé re zés: a Kjt. alap ján, il -
let ve meg egye zés szerint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 45 nap,
- e.h.: a h. le jár tát követõ
30 na pon be lül,
- a pra xis mû köd te té si jo ga
2007. jú ni us 30-ig a volt
há zi or vo sé, me lyet az ön -
kor mány zat - an nak meg -
szer zé se után - a nyertes
pá lyá zó ré szé re ingyene sen 
át en ged,
- az ál lás hely a pá lyá zat
elbí rá lá sa után azon nal 
be tölt he tõ,
- össz kom for tos szolg. 
la kás a ren de lõ vel
egybeépí tett épü let ben, 
So mogy szob köz ség ben
biz to sí tott,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
pos tai úton El ler Já nos pol -
gár mes ter hez az Ö. cí mé re
(7563 So mogy szob, 
Pe tõ fi S. u. 1.),
- ér dek lõd ni le het: El ler 
Já nos pol gár mes ter nél 
a (82) 445-002-es te le -
fonszá mon

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

Tol na me gye

Vas me gye

Veszp rém me gye

Gróf Es ter há zy K. és R.-i
Szak ren de lõ
fõ ig.-ja
8500 Pá pa,
Jó kai u. 5-9.

anesz te zi o ló gus szak or vos - anesz te zi o ló gia-in ten zív
te rá pia szv.,
va la mennyi hez:
- kül föl dön szer zett d. 
ese tén ho no sí tás,
- cs: ön élet rajz,
- sz. pá lya fu tás,

va la mennyi hez:
- b: meg ál la po dás tár gya,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 na pon be lül,
- az ál lás a pá lyá zat el -
bírálá sát kö ve tõ en azon nal
be tölt he tõ,
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ne ve, cí me
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meg ne ve zé s

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

- orv. d.-t, szv.-t tar talmazó 
ira tok és a kö te le zõ folya -
ma tos to vább kép zé si idõ -
szak tel je sí té sét iga zo ló
ok ira tok má so la ta,
- OONY-ba tör tént felvétel
iga zo lá sá nak má so la ta,

- ér dek lõd ni le het: 
dr. Vö rös Ibo lya fõ ig.-tól
az I. cí mén (8500 Pá pa, 
Jó kai u. 5-9.),
- t: 06 (89) 514-000/12

re u ma to ló gus szak or vos - re u ma to ló gus szv.

bel gyó gyász szak or vos - bel gyó gyász szv.

ra di o ló gus szak or vos - ra di o ló gus szv.

Sü meg Vá ros K. és R.
orv.-Ig.-ja
8330 Sü meg,
Kom pa nik Zs. u. 6.

Psy chi at ri ai O.
or vos (2)

- psy chi at ri ai gy.-tal 
rendel ke zõk nek, il let ve
pálya kez dõk nek is

- b: meg egye zés sze rint,
- az ál lá sok azon nal 
betölt he tõk,
- la kás meg be szé lés
alapján,
- pá lyá za tok be nyújtása:
 dr. Sza lai Má ria
orv.-Ig.-hoz az I. cí mé re
(8330 Sü meg, 
Kom pa nik Zs. u. 6.)

Ta pol cai Dr. De ák Je nõ
K-R. és Gyógy für dõ-
barlang Kft.
ügy ve ze tõ je
8300 Ta pol ca,
Ady E. u. 1-3.

Ta pol cai Dr. De ák Je nõ
K-R. és Gyógy bar lang
Kft.
Belgyó gyá sza ti já ró be teg
el lá tás és
Bel gyó gyá sza ti O.
bel gyó gyász szak or vos
- fel ada ta: já ró be teg ellátás
és a Bel gyó gyá sza ti O.-on
ügye le ti el lá tás ban 
rész vé tel

- bel gyó gyász szk., 
- e: kar di o ló gi ai jár tas ság,
va la mennyi hez:
- cs: rész le tes sz.ö.,
- tud. tev. jegy zé ke,
- 3 hó nap nál nem ré geb bi
e.b.,
- ké pe sí tést iga zo ló 
okira tok (d., szv. biz.) 
hi te les má so la tai,
- OONYI má so la ta,
- hoz zá já ru lás a pá lyá za ti
anyag el bí rá lá sá ban
résztve võk be te kin té si 
jo gához

va la mennyi hez:
- b: meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 15 nap,
- az ál lás azon nal 
be tölthetõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Fló ri án Csa ba ügyveze -
tõ höz az I. cí mé re 
(8300 Ta pol ca, 
Ady E. u. 1-3.),
- t: 06 (87) 412-446

Ta pol cai Dr. De ák Je nõ
K-R. és Gyógy bar lang
Kft.
Tü dõ gyó gyá sza ti 
re habili tá ci ós O.
bel gyó gyász szak or vos

- bel gyó gyász szk., 
- e: pul mo no ló gi ai 
jár tasság

Ta pol cai Dr. De ák Je nõ
K-R. és Gyógy bar lang
Kft.
Tü dõ gyó gyá sza ti 
re habili tá ci ós O.
pul mo no ló gi ai szak or vos

- pul mo no ló gi ai szk.
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ne ve, cí me
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Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Za la me gye

Za la szent györgy Köz ség Ön kor mány za ti Kép vi se lõ-tes tü le te (8994 Za la szent györgy, Kos suth u. 72.) Ká vás
Köz ség Ön kor mány za tá val egyet ér tés ben pá lyá za tot hir det a tar tó san be töl tet len há zi or vo si ál lás be töl té sé re.

- A há zi or vo si kör zet Za la szent györgy és Ká vás köz sé gek egész te rü le té re ki ter je dõ há zi or vo si ve gyes kör zet.

- La kos ság szám: 690.

- Vál lal ko zói for má ban vagy köz al kal ma zott ként.

- Össze vont hét kö zi és hét vé gi ügye let el lá tá sá ban va ló rész vé tel.

- Szol gá la ti la kás biz to sí tott.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 11. § (1), (2) be kez dé sé ben fog lalt ké pe sí tés és az ott, va la mint a 18/2000. (II. 25.)
Korm. rend.-ben elõ írt egyéb fel té te lek meg lé te,

- bün tet len elõ élet.

Csa to lan dó:

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,

- rész le tes szak mai ön élet rajz,

- or vo si dip lo mát és szak vizs gát iga zo ló ok irat má so la ta,

- pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ról, hogy a sze mé lyét érin tõ kér dés tár gya lá sa kor nyílt vagy zárt ülést kér.

Pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl szá mí tott 30 na pon be lül.

He lye: Ko vács De zsõ pol gár mes ter, 8994 Za la szent györgy, Kos suth u. 72.

El bí rá lás ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 30 na pon be lül együt tes ülé sen, mely re a pá lyá zó meg hí vót
kap.

Ál lás be tölt he tõ: azon nal.

Ér dek lõd ni le het: Ta kács Ár pád né kör jegy zõ nél a 06 (92) 460-040-es te le fon szá mon.

Pra xis jog át adá sa

Túr ke vén 1650 kár tyás fel nõtt há zi or vo si kör zet pra xis jo ga, nyug dí ja zás mi att, 2007. szep tem ber 1-jé tõl meg -
egyezéssel el adó. T.: 06 (30) 370-9362.

* * *

Gyõr tõl 40 km-re, nyu ga ti ha tár szé len ki vá ló inf rast ruk tú rá jú nagy köz sé gi ve gyes pra xis 2008. ja nu ár 1-jei be töltés sel 
el adó. Köz pon ti ügye let a hét min den nap ján. T.: 06 (20) 921-5896.

* * *

Kis kõ rö sön (Bács-Kis kun me gye) há zi-gyer mek or vo si pra xis jog - ked ve zõ fel té te lek kel - át adó. Ér dek lõd ni lehet
06 (70) 312-8222.
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Pá lyá za ti hir det mé nyek egész ség ügyi szak ké pe sí tés hez kö tött állásokra

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Bács bor sód Köz sé gi Ö.
Képv.-test.
6454 Bács bor sód,
Pe tõ fi S. u. 3.

kör ze ti vé dõ nõ
Vé dõ nõi fel ada tok el látásá -
nak te rü le te: Bács bor sód
köz ség köz igaz ga tá si
terüle te

- bün tet len elõ élet,
- eü. fõ is ko la vé dõ nõi 
sza kán szer zett d.,
- cs: is ko lai v.-et iga zo ló
ok ira tok má so la ta,
- sz.ö.,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- az ál lás be töl té sé vel 
kap cso la tos el kép ze lé sek

- b: Kjt. alap ján,
- h: a meg je le nés tõl
számított 15 nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
Képv.-test. ülés,
- az ál lás hoz az Ö. szolg.
la kást nem tud biz to sí ta ni,
- az ál lás hely az el bí rá lást
kö ve tõ en azon nal be -
tölthetõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Cso mor Lász ló pol gár -
mester hez a P.H. cí mé re
(6454 Bács bor sód, 
Pe tõ fi S. u. 3.),
- t: Cso mor Lász ló pol -
gármes ter tõl 
a 06 (30) 968-0766

Ceg léd Vá ros Hu mán 
Szol gál ta tó Köz pont ja
2700 Ceg léd,
Kos suth tér 10/a.

Vé dõ nõi Szol gá lat
te rü le ti vé dõ nõ

- szak irá nyú fõ is ko lai v.
[49/2004. (V. 24.)
ESZCSM rend.],
- cs: 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- v.-et iga zo ló ok irat 
hiteles má so la ta,
- ön élet rajz, el kép ze lé sek

- b: Kjt. sze rint,
- az ál lás be tölt he tõ: 2007.
VI. 1-jé tõl,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Tur csik Tí mea mb. Ig.-hoz
az I. cí mé re (2700 Ceg léd,
Kossuth tér 10/a.),
- t: 06 (53) 320-233, 
Tur csik Tímeától

Jász be rény „Er zsé bet” K.
fõ ig.-ja
5100 Jász be rény,
Sze lei út 2. 

ana est he si ologi ai 
sza kasszisz tens
szü lész nõ
di e te ti kus

va la mennyi hez:
- b: és la kás meg ol dás
szemé lyes meg be szé lés
alapján,
- a sza bály sze rû en össze -
állított pá lyá za ti anyag be -
nyújtá sa dr. Kár te szi Már ta
fõig.-hoz a K. cí mé re 
(5100 Jász be rény, 
Sze lei út 2.)

Jász la dány Nk. Ö.
Képv.-test.
5055 Jász la dány,
Hõ sök te re 6.

kör ze ti vé dõ nõ - szak irá nyú fõ is ko lai v.,
- cs: rész le tes sze mé lyi 
és sz.ö.,
- d. má so la ta,
- e.b.

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 na pon be lül,
- az ál lás hely azon nal
betölt he tõ,
- szolg. la kás biz to sí tott,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Dan kó Ist ván pol gár mes -
terhez az Ö. cí mé re 
(5055 Jász la dány, 
Hõ sök te re 6.),
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

- bõ vebb fel vi lá go sí tás
kérhe tõ Dan kó Ist ván pol -
gármes ter tõl 
a 06 (57) 454-001-es te le -
fon szá mon vagy Laj kó
Teré zia jegy zõ tõl 
a 06 (57) 454-380-as te le -
fonszámon

Köz sé gi Ö.
Képv.-test.
5141 Jász te lek,
Sza bad ság út 84.

te rü le ti vé dõ nõ - szak irá nyú fõ is ko lai v.,
- cs: rész le tes sze mé lyi 
és sz.ö.,
- d. má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 na pon be lül,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
Képv.-test. ülés,
- az ál lás 2007. IX. 1-jé tõl
be tölt he tõ,
- a pá lyá zat tal kap cso lat ban 
bõ vebb fel vi lá go sí tást
nyújt: Kis ba ko nyi Zol tán né 
polgár mes ter az Ö. cí mén
(5141 Jász te lek, 
Sza bad ság út 84.),
- t: 06 (57) 562-040,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Jász te lek köz ség pol gár -
meste ré hez 
(5141 Jász te lek, 
Szabad ság út 84.),
- a Képv.-test. jo go sult 
a pá lyá za tot ér vény te len né
vagy ered mény te len né
nyilvá ní ta ni

Nagy be rény Köz sé gi Ö.
Képv.-test.
8656 Nagy be rény,
Fõ u. 12.

kör ze ti vé dõ nõ
- Nagy be rény-Som te rü le ti
el lá tá si kö te le zett sé gé vel

- fel sõ fo kú szak irá nyú v.,
- bün tet len elõ élet,
- cs: szk.-t iga zo ló ok irat
hi te les má so la ta,
- 30 nap nál 
nem ré geb bi e.b.,
- sz. és sze mé lyes 
ön életrajz

- b: Kjt. sze rint+uta zá si
költség té rí tés,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- az ál lás azon nal 
be tölt he tõ,
- az Ö. la kást, szol gá la ti
férõhe lyet biz to sí ta ni nem
tud,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa
zárt bo rí ték ban Szent pé te ri
László pol gár mes ter hez cí -
mez ve Nagy be rény Köz ség 
Ö. címére 
(8656 Nagy be rény, 
Fõ u. 12.),
- fel vi lá go sí tás kér he tõ
szemé lye sen vagy 
a 06 (84) 382-531-es te le -
fon szá mon a polgár mes-
ter tõl
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Sá ri sáp Köz sé gi Ö.
Képv.-test.
2523 Sá ri sáp,
Fõ u. 123.

Sá ri sáp 1. szá mú kör ze te
vé dõ nõ

- eü. fõ is ko la vé dõ nõi 
sza kán szer zett d.,
- bün tet len elõ élet,
- cs: rész le tes ön élet rajz,
- ké pe sí té si ok ira tok 
máso la ta,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.

- b: Kjt. alap ján,
- h: a meg je le nés tõl
számított 60 nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
el sõ Képv.-test. ülés,
- a meg bí zás idõ tar ta ma:
ha tá ro zat lan,
- az ál lás hely a pá lyá zat
elbírá lá sát kö ve tõ en 
azon nal be tölt he tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
zárt bo rí ték ban „Vé dõ nõi
pályázat” meg je lö lés sel 
Sá ri sáp köz ség pol gár mes -
te ré hez cí mez ve a P.H. cí -
mé re (2523 Sá ri sáp, 
Fõ u. 123.),
- t: 06 (33) 518-312

Tá pió györ gye Köz sé gi Ö.
Képv.-test.
2767 Tá pió györ gye,
Szent Ist ván tér 1.

Vé dõ nõi Szol gá lat
vé dõ nõ

- bün tet len elõ élet,
- fel sõ fo kú szak irá nyú v.,
- e: sa ját gép jár mû 
és jogo sít vány,
- a köz ség be tör té nõ 
letele pe dé si szán dék,
- cs: sz. és sze mé lyes
önélet rajz,
- v.-et, szk.-t iga zo ló 
iratok hi te les má so la ta,
- 30 nap nál 
nem ré geb bi e.b.

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 15 nap,
- a pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja: a pá lyá za to kat 
Tá pió györ gye Köz sé gi Ö.
Képv.-test. bí rál ja el,
- az ál lás a pá lyá zat el bí -
rálását kö ve tõ en azon nal
be tölthe tõ,
- a pá lyá za tok be nyúj tá sa
zárt bo rí ték ban (a bo rí té kon 
fel tün tet ve: „Vé dõ nõi
pályá zat”), pos tai úton
vagy sze mé lye sen az aláb bi 
címre: Tá pió györ gye 
Köz sé gi Ö. polgár mes ter, 
2767 Tápi ó györ gye, 
Szent Ist ván tér 1.,
- a pá lyá zat tal kap cso lat ban 
ér dek lõd ni le het Var ró
István pol gár mes ter tõl 
a 06 (53) 383-001-es te le -
fonszámon 

Ti sza püs pö ki Köz sé gi Ö.
Képv.-test.
5211 Ti sza püs pö ki,
Fõ út 93.

vé dõ nõ - eü. fõ is ko la vé dõ nõi 
sza kán szer zett d.,
- bün tet len elõ élet,
- cs: 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- v.-et iga zo ló d. má so la ta,
- rész le tes ön élet rajz

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
30 na pon be lül,
- a ki ne ve zés ha tá ro zat lan
idõ re szól, az ál lás 
azon nal be tölt he tõ,
- az Ö. 3 hó na pos 
pró ba idõt köt ki,
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

- szolg. la kást az Ö. 
biz to sít,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Ti sza püs pö ki köz ség
polgár mes te ré hez az Ö. cí -
mé re (5211 Ti sza püs pö ki,
Fõ út 93.),
- t: (56) 445-000

Kut hy Elek Eü. I.
orv.-Ig.-ja
5330 Ti sza fü red,
Ne fe lejcs út 4.

te rü le ti vé dõ nõ
is ko la vé dõ nõ

- szak irá nyú szk.,
- cs: rész le tes sz.ö.

- b: Kjt. sze rint,
- szolg. fé rõ hely,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Sza bó Ot tó orv.- Ig.-hoz 
az I. cí mé re 
(5330 Ti sza fü red, 
Ne felejcs út 4.),
- t: 06 (30) 515-2616

Vá ro si Ö.
Egye sí tett Gyó gyí tó
Megelõ zõ I.
5200 Tö rök szent mik lós,
Kos suth La jos út 126.

is ko la vé dõ nõ - eü. fõ is ko la vé dõ nõi 
sza kán szer zett ké pe sí tés,
- bün tet len elõ élet,
- cs: d. vagy an nak 
hi te les má so la ta,
- rész le tes sz. és személyes
ön élet rajz, il let ve az ed di gi
tev.-ek is mer te té se,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.

- b: Kjt. sze rint,
- mun ka ru ha: sza bály zat
sze rint,
- ét ke zé si hoz zá já ru lás,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
el sõ mun ka na pon,
- az ál lás hely 2007. 
IX. 1-jé tõl be tölt he tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Lu kács Zsu zsan na Ig.
fõorvos hoz az I. cí mé re
(5200 Tö rök szent mik lós,
Kos suth La jos út 126.),
- t: 06 (56) 390-019

Vá ro si Ön kor mány zat
Egész ség ügyi Köz pont ja
Ig. fõ or vo sa
8790 Za la szentg rót,
Dó zsa György u. 9.

vé dõ nõ - eü. fõ is ko la vé dõ nõi 
sza kán szer zett d.,
- azon pá lyá zók nak is, akik
még fõ is ko lai hallgatók, de
az ál lás be töl té sé ig a dip lo -
má ju kat meg szerzik,
- bün tet len elõ élet,
- cs: v.-et iga zo ló okl. 
má so la ta,
- sz.ö.,
- 3 hó nap nál 
nem ré geb bi e.b.

- b: Kjt. sze rint,
- h: 2007. VII. 31.,
- szolg. la kás szük ség 
ese tén meg old ha tó,
- az ál lás 2007. VIII. 1-jé tõl 
be tölt he tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
 dr. Var ga Ta más Ig. fõ-
or vos hoz az I. cí mé re 
(8790 Za la szentg rót, 
Dó zsa György u. 9.),
- t: 06 (83) 360-217
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Pá lyá za ti hir det mé nyek egész ség ügyi szak ké pe sí tés hez nem kö tött
ve ze tõi és egyéb állásokra

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

A Ceg lé di Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet fõ igaz ga tó ja (2700 Ceg léd, Tör te li út 1-3.) pá lyá za tot hir det gaz -
da sá gi igaz ga tói ál lás ra.

Fel adat: Az In té zet gaz da sá gi, mû sza ki te vé keny sé gé nek irá nyí tá sa, va la mint ezek kel össze füg gés ben fel me rü lõ ad -
mi niszt rá ci ós fel ada tok meg szer ve zé se, fel ügye le te.

Fel té tel:

- szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség vagy fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és mér leg ké pes köny ve lõi vagy ez zel
egyen ér té kû szak ké pe sí tés (PM re giszt rá ció),

- leg alább 3 éves, egész ség ügyi in téz mény ben szer zett ve ze tõi gya kor lat,

- egész ség ügyi me ne dzse ri posztgra du á lis szak ké pe sí tés.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent: a meg pá lyá zott po zí ci ó ban el töl tött ve ze tõi gya kor lat, gaz da sá gi tár sa ságban
vagy Kht.-ban szer zett ve ze tõi ta pasz ta lat, köz be szer zé si, mû sza ki, egész ség ügyi fi nan szí ro zá si is me re tek, számí tó gép 
ke ze lõi gya kor lat.

Csa to lan dó:

- is ko lai vég zett sé get, szak ké pe sí tést iga zo ló do ku men tu mok má so la ta,

- rész le tes szak mai ön élet rajz,

- ve ze tõi el kép ze lé sek,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,

- nyi lat ko zat a pá lyá zat el bí rá lá sá ban részt ve võk be te kin té si jo gá hoz.

Bé re zés: Kjt.-t ala pul vé ve, meg egye zés sze rint.

Pá lyá za ti ha tár idõ: a meg je le nés tõl szá mí tott 15 nap.

El bí rá lá si ha tár idõ: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 nap.

Pá lyá zat be nyúj tá sa: „Gaz da sá gi Igaz ga tói Pá lyá zat” meg je lö lés sel az In té zet fõ igaz ga tó já hoz.

He ves Me gyei Ö.
Mark hot Fe renc K-R.
fõ ig.-ja
3301 Eger,
Szé che nyi u. 27-29.

kont roll ing osz tály ve ze tõ - pénz ügyi és szám vi te li 
fõ is ko lai v. vagy köz gaz-
da ság tu do má nyi 
egyetemen szer zett d.,
- kont roll ing ban, il let ve
eü.-ben va ló jár tas ság,
- cs: sz.ö.

- b: meg be szé lés tár gya,
- szál lás le he tõ ség van,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
 dr. Sza kács Fe renc fõ -
ig.-hoz az I. cí mé re 
(3301 Eger, 
Széche nyi u. 27-29.),
- bõ vebb fel vi lá go sí tás kér -
he tõ a 06 (36) 410-313-as
te le fon szá mon

A Hé víz gy ógy für dõ és Szent And rás Re u ma kór ház Köz hasz nú Tár sa ság (8380 Hé víz, Dr. Schul hof Vil -
mos stny. 1.) ügy ve ze tõ igaz ga tó ja pá lyá za tot hir det gaz da sá gi igaz ga tó fel adat kör ének - 5 év re szó ló - meg bí -
zás sal tör té nõ be töl té sé re.

Fel adat: A ügy ve ze tõ igaz ga tó köz vet len irá nyí tá sa mel lett a Hé víz gy ógy für dõ és Szent And rás Re u ma kór ház Kht.
gaz da sá gi (pénz ügyi, mû sza ki és üze mel te té si, stb.) te vé keny sé ge i nek, va la mint az az zal össze füg gõ ad mi nisztra tív te -
vé keny sé gek irá nyí tá sa és el len õr zé se.

Il let mény és jut ta tá sok: meg egye zés sze rint.
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és mun ka kör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók

Pá lyá za ti fel té te lek:

- szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség, vagy fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és emel lett leg alább mér leg ké pes köny -
ve lõi ké pe sí tés sel vagy ez zel egyen ér té kû ké pe sí tés sel kell ren del kez nie. Ez utób bi ak nak sze re pel ni ük kell a szám vi -
tel rõl szó ló 2000. évi C. tör vény 151. § (3)-(5) be kez dé se sze rin ti nyil ván tar tás va la me lyi ké ben, és ren delkez ni ük kell
en nek meg fe le lõ en a te vé keny ség el lá tá sá ra jo go sí tó en ge déllyel (iga zol vánnyal). [217/1998. (XII. 30.) Korm. rend.
18. § (4)],

- leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je len tõ fel té tel:

- egész ség ügyi (szak)me ne dzse ri ké pe sí tés,

- az egész ség ügyi szol gál ta tás te rü le tén szer zett ta pasz ta lat

A gaz da sá gi igaz ga tói meg bí zás va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség gel jár.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

- rész le tes szak mai ön élet rajz,

- szak mai prog ram,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben dol go zik, az
er rõl szó ló iga zo lás),

- a vég zett sé get iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tai,

- nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás ban részt ve võk meg is mer he tik.

Pá lyá za ti ha tár idõ: az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 15. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sa: írás ban a hu mán po li ti kai igaz ga tó ré szé re, a tár sa ság cí mé re (8380 Hé víz, Dr. Schul hof
Vil mos stny. 1.). Ér dek lõd ni: a (83) 501-707-es te le fo non le het.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15. nap.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal.

Ti sza cse ge Vá ros Ö.
Képv.-test.
4066 Ti sza cse ge,
Kos suth út 5.

Vá ro si Böl csõ de
in téz mény ve ze tõ

- sze mé lyes gon dos ko dást
nyúj tó gyer mek jó lé ti, gyer -
mek vé del mi in tézmények,
va la mint sze mé lyek sz. fel -
té te le i rõl és mû ködésük fel -
té te le i rõl szó ló 15/1998.
(IV. 30.) NM rend. 
2. szá mú mel lék let 
1.2. pont já ban meg ha -
tározott ké pe sí tés sel,
- cs: sz. élet rajz,
- e.b.,
- az I. ve ze té sé re 
vo natkozó prog ram,
- sz. hely zet elem zés re 
épü lõ fej lesz té si 
el képzelés

- h: a meg je le nés tõl
számított 30 na pon be lül,
- a pá lyá zat el bí rá lá sá ra a
h.-t kö ve tõ 60 na pon be lül
ke rül sor, ered mé nyé rõl va -
la mennyi pá lyá zó írásban
ér te sí tést kap,
- a ma ga sabb ve ze tõi
beosz tás ra tör té nõ 
meg bí zás 5 év re szól,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Ti sza cse ge Vá ros Ö.-ának
cí mez ve (4066 Ti sza cse ge,
Kos suth u. 5.),
- ér dek lõd ni a szak mai
mun ká ról Né meth Jó zsef né
mb. böl csõ deveze tõ tõl 
a 06 (52) 373-070-es te le -
fonszá mon lehet
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He lyes bí tés

Az Egész ség ügyi Köz löny 2007. évi 11. szá má nak 1560. ol da lán meg je lent, a Fõ vá ro si Ön kor mány zat Uzso ki utcai
Kór há zá nak fõ igaz ga tó ja ál tal a Nõ gyó gyá szat-Szü lé sze ti Osz tály ra ki írt ne o na to ló gus szak or vo si pá lyá za tot a hirdetõ
vissza von ja.

* * *

Az Egész ség ügyi Köz löny 2007. évi 11. szá má nak 1555-1556. ol da lán meg je lent, a Cell dö mölk Vá ros Önkormány -
zata ál tal ki írt me ne dzser-igaz ga tói pá lyá za tot hir de tõ vissza von ja, új pá lyá zat ke rül ki írás ra.
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük sé -
ges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap el lá -
tás ban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti se -
géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ -
he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 22 176 Ft áfá val, fél éves elõ fi ze tés: 11 088 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán)
szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu). Elõ -
fizetésben meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony -
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny cí mû la pot .................  pél dány ban. 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez -
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                               cég sze rû alá írás



12. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1671

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû köny vét

A könyv höz elõ szót dr. Lom ni ci Zol tán, a Leg fel sõbb Bí ró ság, illetve az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke írt,
mely ben a kö vet ke zõ sza vak kal ajánl ja a kö te tet:

„Az ol va só ke zé be olyan könyv (tan könyv, szak mai hát tér anyag) ke rül, amely tu do má nyos igé nyes ség gel és a gya kor -
la ti al kal maz ha tó ság szán dé ká val mu tat ja be a bí rói eti ka szak mai-mo rá lis alap ja it. A kö tet je len tõs nem zet kö zi ki te kin -
tést nyújt, ami kor más or szá gok gya kor la tá nak, sza bá lyo zá sá nak fel tá rá sát is vál lal ja.
A ta pasz talt és a tárgy kör nem zet kö zi össze füg gé se it is jól is me rõ szer zõk – he lye sel he tõ mó don – ab ból in dul tak ki,
hogy a bí rák eti kus ma ga tar tá sa és el já rá sa az el já rá sok rész ve või – a pe res fe lek, a vád ló, a vé dõ, a jo gi kép vi se lõ, a bün -
te tõ ügyek ben a vád lott – szá má ra ga ran ci á lis je len tõ sé gû, mert meg te rem ti/meg ad ja az el já rás minõsé gét is.
A szer zõk a bí rói eti ka ér vé nye sü lé sét is vizs gál ták a pe res el já rás má sik mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek, a fa ir el já rás igé -
nyé nek meg va ló su lá sá val össze füg gés ben.
A tisz tes sé ges el já rás nap ja ink ban nem zet kö zi jo gi, al kot má nyos és mo rá lis kö ve tel ményt is je len t, amely nek tar tal ma
az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga és – egy re in kább – az Eu ró pai Bí ró ság eset jo gá ból is mer he tõ meg. A kö tet szá mos
jo ge set be mu ta tá sá val szol gál ja a ha zai jo gi kul tú ra szín vo na lá nak eme lé sét, a tisz ta, de mok ra ti kus köz ál la po tok, a bí -
rák és a bí ró sá gok te kin té lye meg óvá sát.
A könyv fon tos tan anyag a bí rák, ügyé szek, ügy vé dek szá má ra, de kü lö nös ha szon nal for gat hat ják gya kor ló po li ti ku -
sok, a tu do má nyos élet kép vi se lõi, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, a jog rend
mi nõ sé gé ért.”

A kö tet 184 ol dal ter je del mû, ára 3381 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû, 184 ol dal terjedelmû ki ad ványt (ára: 3381 forint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be -
lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a
fenti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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Szer kesz ti az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, Jogi, Köz igaz ga tá si és Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Fõ osz tály.
Szer kesz tõ ség: 1054 Bp., Arany Já nos ut ca 6-8. Te le fon: 301-7958. Fax: 331-6712.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó 1085 Bp., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt inter netcímen, 1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6. 1394 Bu da pest 62. Pf.: 357.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent -
rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu). Meg je le nik ha von ta két szer. 2007. évi éves elõ fi ze té si díj
egy évre: 27 720 Ft, fél év re: 13 860 Ft. Egy pél dány ára: 1113 Ft.  
A pá lyá za ti hir de té sektõl el té rõ hir de té sek fel vé te le a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál (1085 Bp., So mo gyi Bé la ut ca 6.) tör té nik.
Amennyi ben a meg ren de lõ hir de té sé ben emb lé mát kí ván meg je len tet ni, azt tar to zik a meg ren de lé sé hez fo tó zás ra al kal mas mó don
mel lé kel ni. A ki adó az elõ fizeté si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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07.1578 - Nyom ja: a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


