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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
7/2008. (I. 23.) Korm.

r e n d e l e t e

a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény végrehajtásáról  szóló

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási

Alapból történõ finanszírozásának
 részletes szabályairól  szóló

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról
 szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be kez dé sé -
nek a) és f) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az
 Alkotmány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha -
tá ro zott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi
LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Vhr.) 5/C.  §-ának (7) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Az egész ség ügyi szol gál ta tó a Pol gá ri Tör vény -
könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vénynek (a továb biak ban:
Ptk.) a jog alap nél kü li gaz da go dás ra vo nat ko zó sza bá lyai
sze rint vissza té rí ti a biz to sí tott ré szé re a biz to sí tott ál tal
elõ re be fi ze tett vi zit dí jat vagy kór há zi na pi dí jat, amennyi -
ben a biz to sí tott az el lá tást nem vet te igény be, va la mint
azon vi zit dí jat vagy kór há zi na pi dí jat vagy azok nak azt a
ré szét, ame lyet az egész ség ügyi szol gál ta tó jo go su lat la nul
sze dett be. Az egész ség ügyi szol gál ta tó en nek le he tõ sé gét
a vi zit díj fi ze tés vagy kór há zi na pi díj fi ze tés köz vet len
hely szí nén tá jé koz ta tó ban te szi köz zé. A Ptk.-ban meg ha -
tá ro zott el évü lést meg elõ zõ en az egész ség ügyi szol gál ta tó
a vi zit díj nak, il let ve a kór há zi na pi díj nak a vissza já ró ré -
szét el kü lö ní tet ten ke ze li. A vissza té rí tés alap já ul szol gá ló
szám lát, il let ve nyug tát azok vissza té rí tés meg ala po zá sát
cél zó be mu ta tá sá val egy ide jû leg a szol gál ta tó be von ja.”

2.  §

(1) A Vhr. 5/H.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A jegy zõ a ké re lem tár gyá ban – a (8) be kez dés ben
meg határo zott ki vé tel lel – 15 na pon be lül, amennyi ben a
kérelem nek helyt ad, egy sze rû sí tett ha tá ro zat ban dönt.
A (13) be kez dés sze rin ti eset ben a jegy zõ 30 na pon be lül
dönt.”

(2) A Vhr. 5/H.  §-a a kö vet ke zõ (13) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (13) be kez dés szá mo -
zá sa (14) be kez dés re vál to zik:

„(13) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti ké re lem hez
csa tolt nyug ta, il let ve szám la nem tar tal maz za a kü lön jog -
sza bály sze rin ti összes ada tot vagy az ada tok nem egy ér -
tel mû ek, a biz to sí tott a szám lát, il let ve nyug tát ki ál lí tó
egész ség ügyi szol gál ta tó tól kér he ti új szám la, il let ve
nyug ta ki ál lí tá sát. Az adott egész ség ügyi szol gál ta tó a ké -
re lem nek 15 na pon be lül kö te les ele get ten ni. Új szám la,
il let ve nyug ta ki ál lí tá sa ese tén a ki ál lí tás sal egy ide jû leg a
szol gál ta tó az an nak alap já ul szol gá ló ere de ti szám lát, il -
let ve nyug tát be von ja.”

3.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba az zal,
hogy a (6) be kez dés ben fog lal ta kat 2008. ja nu ár 1-jé tõl
kell al kal maz ni.

(2) Az 1. és a 2.  §, va la mint a (4) és (5) be kez dés e ren -
de let ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba.
Az 1. és a 2.  §-ban fog lalt ren del ke zé se ket az e ren de let ha -
tály ba lé pé sét meg elõ zõ en fi ze tett vi zit dí jak ra, kór há zi na -
pi dí jak ra és az azok alap ján ki ál lí tott szám lák ra, nyug ták ra 
is al kal maz ni kell.

(3) Az 1.  §, 2.  § és a (4)–(9) be kez dés a ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ 30. na pon ha tá lyát vesz ti.

(4) Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Kr.) 27.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban az „új -
szü lött ko ri örök lõ dõ anyag cse re be teg sé gek szû ré sé nek
ki vé te lé vel” szö veg rész he lyé be az „új szü lött ko ri örök lõ -
dõ anyag cse re be teg sé gek szû ré sé nek ki vé te lé vel, to váb bá 
az R.-ben meg ha tá ro zott kód szá mok alap ján a 29700 kód -
szá mú bon co lás tel jes bel szer vi vizs gá lat tal, a 29703 kód -
szá mú bon co lás prob lé ma ori en tált, rész le ges bel szer vi
vizs gá la tok kal, a 29704 kód szá mú bon co lás mellõzése -
kor vég zett te vé keny ség és a 29790 kód szá mú bon co lás
utá ni szö vet ta ni vizs gá lat te vé keny sé gek ki vé te lé vel”
szö veg rész lép.

(5) A Kr. 27.  § (1) be kez dé sé nek har ma dik mon da tá ban
az „a szü lés, mint ese mény ki vé te lé vel” szö veg rész he lyé -
be az „a szü lés mint ese mény, és a bon co lá sok ki vé te lé vel” 
szö veg rész lép.

(6) A Kr. 35.  § (11) be kez dé sé ben a „3000 fo rin tos” szö -
veg rész he lyé be a „3200 fo rin tos” szö veg rész lép.

(7) A Vhr.-nek az egyes egész ség ügyi tár gyú kor mány -
ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 364/2007. (XII. 23.)
Korm. ren de let 4.  §-ával meg ál la pí tott 25/A.  § (6) be kez -
dé se nem lép ha tály ba.
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(8) A Kr. 12. § (2) bekezdésében, 27. § (15) bekezdé-
sében, 35. § (1) bekezdésében, valamint 42. § a) pontjában
az „az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter kö-
zös tájékoztatója” szövegrész helyébe az „az 5. melléklet”
szövegrész lép, továbbá a Kr. 29/A. § (1) bekezdésében és
a 33/A. § (1) bekezdésében az „az egészségügyi miniszter

és a pénzügyminiszter közös tájékoztatójában” szövegrész
helyébe az „az 5. mellékletben” szövegrész lép.

(9) A Kr. a melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 7/2008. (I. 23.) Korm. rendelethez

,,5. melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Gyógyító-megelõzõ ellátások 2008. évi kiadási elõirányzatai/keretei

Millió forint

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása
2. Praxisfinanszírozás 60 436,7
3. Eseti ellátás díjazása 484,5
4. Ügyeleti szolgálat 9 007,4
5. 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása összesen 69 928,6
6.
7. Iskolaegészségügyi ellátás 1 860,0
8. Véd n i ellátás 15 947,4
9. Anya-gyermek- és csecsem védelem 461,0
10. MSZSZ : gyermekgyógyászat 125,1
11. MSZSZ : n gyógyászat 98,2
12. 2. Véd n , anya-, gyermek- és ifjúságvédelem össz. 18 491,7
13. 3. Fogászati ellátás 21 776,1
14. Gondozóintézeti gondozás
15. Nemibeteg gondozás 541,1
16. Tüd gondozás 2 160,2
17. Pszichiátriai gondozás 1 116,0
18. Onkológiai gondozás 550,8
19. Alkohológia és drogellátás 384,0
20. 4. Gondozóintézeti gondozás összesen 4 752,1
21. 5. Betegszállítás, és orvosi rendelvény  halottszáll. 4 280,0
22. 8. M vesekezelés 22 801,1
23. 10. Otthoni szakápolás 4 011,2
24. 12. M ködési költségel leg 500,0
25. Célel irányzatok
26. Felülvizsgáló orvosok díja 531,2
27. Bázisfinanszírozott fekv beteg szakellátás 11,0
28. Méltányossági alapon történ  térítések 100,0
29. Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 1 047,0
30. 13. Célel irányzatok összesen 1 689,2

Véd n , anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

Megnevezés
2008. évi

el irányzat



A Kormány

8/2008. (I. 23.) Korm.

r e n d e l e t e

a várólista alapján nyújtható ellátások

részletes szabályairól szóló

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésé-
nek zs) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkot-
mány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt fel-
adatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabá-
lyairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: R.) 1. §-ának b) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E rendelet hatálya kiterjed]

„b) az Ebtv. 5/B. §-ának j) pontja szerinti központi vá-
rólista alapján, továbbá 5/B. §-ának k) pontja szerinti in-
tézményi várólista alapján, valamint betegfogadási lista
alapján egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi
szolgáltatóra.”

2. §

Az R. 2. §-a a következõ e) és f) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]

„e) betegfogadási lista: az adott egészségügyi szolgál-
tatónál – amennyiben a biztosított egészségi állapota nem

indokolja az azonnali ellátást – a betegellátás sorrendjét az
ellátás igénybevételének idõpontjával meghatározó lista,

f) azonnali ellátást igénylõ eset: az egészségügyrõl
szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. §-ának i) pontja szerinti
sürgõs szükség.”

3. §

Az R. 13. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Intézményi várólistát az 5. számú mellékletben

meghatározott ellátások tekintetében kell vezetni.”

4. §

Az R. a következõ 13/A–13/C. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) Az Ebtv. 20. §-ának (1) bekezdése szerinti

egészségügyi szolgáltató betegfogadási listát vezet azokra
a nem központi várólista alapján nyújtott ellátásokra, ame-
lyek tekintetében a 13. § (5) bekezdése alapján intézményi
várólista vezetésére nem köteles.

(2) A biztosított a betegfogadási lista alapján az ellátást
a betegfogadási listán meghatározott idõpontban jogosult
az azt vezetõ szolgáltatónál igénybe venni. Az igénybevé-
tel idõpontját a betegfogadási listára történõ felvétel idõ-
pontja alapján kell meghatározni azzal, hogy a biztosított
kérésére ettõl az idõponttól – az igénybevétel idõpont-
jaként – késõbbi idõpont is meghatározható.

(3) A fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátást nyújtó egész-
ségügyi szolgáltató beavatkozás csoportonként, a járóbe-
teg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató szakren-
delésenként vezet betegfogadási listát.

(4) A betegfogadási listát vezetõ személyt az egészség-
ügyi szolgáltató szervezeti és mûködési szabályzatában
kell kijelölni.
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31. 14. Mentés 22 401,5
32. 15. Laboratóriumi ellátás 20 615,4
33. Összevont szakellátás
34. Járóbeteg szakellátás 95 547,0
36. CT, MRI 11 708,7
37. Fekv beteg szakellátás 400 571,7
38. ebb l:  aktív fekv beteg szakellátás 342 687,1

39.             krónikus fekv beteg szakellátás 56 884,4

40.             fix díjjal finanszírozott ellátások (IM. BVOP) 1 000,2

43. Extrafinanszírozás 61,7
44. Speciális fin. fekv beteg 24 982,7
45. ebb l: PET-CT 2 077,0

46. 16. Összevont szakellátás összesen 532 871,8

47. 17. Céltartalék 17 312,4

MINDÖSSZESEN 741 431,1
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(5) A be teg fo ga dá si lis tá ra tör té nõ fel ke rü lést a be teg, a
be teg be le egye zé se ese tén há zi or vo sa vagy ke ze lõ or vo sa
kez de mé nyez he ti sze mé lye sen, te le fo non vagy elektro -
nikus úton. Az elõ ze tes idõ pont egyez te tés nem mi nõ sül
gyó gyí tó, il let ve di ag nosz ti kai célú ta lál ko zás nak.

(6) Amennyi ben az egész ség ügyi szol gál ta tó a be avat -
ko zást – a be teg fo ga dá si lis ta ve ze té sé re vo nat ko zó sza bá -
lyok be tar tá sá val, sza bad ka pa ci tá sa ter hé re – elõ ze tes idõ -
pont egyez te tés nél kül, az el lá tás ra tör té nõ je lent ke zés kor
el vég zi, a be teg fo ga dá si lis tá ra tör té nõ fel ke rü lés idõ pont -
ja ként az el lá tás ra való je lent ke zés idõ pont ját kell fel tün -
tet ni.

(7) A be teg fo ga dá si lis ta a be teg csa lá di és utó ne vét, tár -
sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó je lét, va la mint az el lá tás ra
tör té nõ je lent ke zés és az el lá tás igény be vé te lé nek pon -
tosan meg ha tá ro zott idõ pont ját és he lyét tar tal maz za.

(8) A be teg fo ga dá si lis ta össze ál lí tá sá nál figye lembe
kell ven ni a tárgy idõ sza kot meg elõ zõ há rom hó nap be teg -
for gal mi ada tai alap ján az azon na li el lá tást igény lõ ese tek
vár ha tó szá mát, to váb bá azo kat a be te ge ket, akik rend sze res
el lá tást, il let ve kont roll vizs gá la tot igé nyel nek.

13/B.  § (1) Az egész ség ügyi szol gál ta tó az in téz mé nyi
vá ró lis tá ról és a be teg fo ga dá si lis tá ról, va la mint az azon -
na li el lá tást igény lõ ese tek rõl – a (4) be kez dés re is fi gye -
lem mel – elekt ro ni kus úton, sze mély azo no sí tás ra al kal -
mat lan mó don, min den hó nap 15. nap já ig – a tárgy hó na pot 
meg elõ zõ hó nap vo nat ko zá sá ban – a 6. szá mú mel lék let
sze rin ti adat tar ta lom mal je len tést küld az Egész ség biz to sí -
tá si Fel ügye let ré szé re.

(2) A vá ró lis ta tárgy ha vi je len tés tar tal maz za be avat ko -
zás cso por ton ként az in téz mé nyi vá ró lis tá ra tör té nõ fel ke rü -
lés idõ pont já val (év, hó nap, nap) együtt a be teg sor szá mát
és az el lá tás igény be vé te lé nek idõ pont ját, va la mint a 6. szá -
mú mel lék let ben meg ha tá ro zott kö rül mé nye it. Ameny -
nyiben a be teg az el lá tást a tárgy hó nap ban nem vet te
igény be vagy még nem kap ta meg, a je len tés ben ezt a
tényt, va la mint en nek a 6. szá mú mel lék let alap ján meg ha -
tá ro zott okát kell meg je löl ni.

(3) A be teg fo ga dá si lis tá ról  szóló tárgy ha vi je len tés be -
avat ko zás cso por ton ként, il let ve szak ren de lé sen ként tar tal -
maz za az el lá tás ra tör té nõ je lent ke zés idõ pont já val (év, hó -
nap, nap) együtt a be teg sor szá mát és az el lá tás igény be vé te -
lé nek idõ pont ját, va la mint a 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá -
ro zott kö rül mé nye it. Amennyi ben a be teg – a tárgy hó nap -
ban – az el lá tást nem vet te igény be vagy még nem kap ta meg, 
a je len tés ben ezt a tényt, va la mint en nek a 6. szá mú mel lék let
alap ján meg ha tá ro zott okát kell meg je löl ni.

(4) Azt a be te get, aki a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap ban a 
(2) és (3) be kez dés sze rin ti je len tés tár gyát ké pe zõ el lá tást
nem kap ta meg vagy nem vet te igény be, az el lá tás igény be -
vé te lé nek hó nap já ig min den tárgy ha vi je len tés ben fel kell
tün tet ni az zal, hogy a be teg sor szá ma nem vál toz hat.

(5) A (2) és (3) be kez dés sze rin ti je len tés ben az azon na li
el lá tást igény lõ ese tek ben a be teg sor szá ma mel lett „A” be tût
is fel kell tün tet ni.

(6) A je len tés el ké szí té se az Or szá gos Egész ség biz to sí -
tá si Pénz tár hon lap já ról in gye ne sen le tölt he tõ szá mí tó -
gépes szoft ver fel hasz ná lá sá val tör té nik.

(7) Amennyi ben az egész ség ügyi szol gál ta tó a be teg fo -
ga dá si lis tá ról és a vá ró lis tá ról  szóló tárgy ha vi je len té si
kö te le zett sé gét nem tel je sí tet te, a tárgy hó nap ra vo nat ko zó
– kü lön jog sza bály sze rin ti – fi nan szí ro zá si összeg
98%-ára jo go sult az adott szak ma vo nat ko zá sá ban.

(8) A (7) be kez dés sze rin ti ren del ke zé sek vég re haj tá sa
ér de ké ben az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let a hó nap utol -
só mun ka nap já ig ér te sí ti az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tá rat a je len té si kö te le zett sé get meg sze gõ egész ség -
ügyi szol gál ta tó meg ne ve zé sé rõl, in téz mé nyi kód já ról, az
adott szak ma meg ne ve zé sé rõl, szak ma kód já ról és az érin tett
el szá mo lá si idõ szak ról.

13/C.  § Az in téz mé nyi vá ró lis ta, il let ve a be teg fo ga dá si
lis ta ve ze té se te kin te té ben az azon na li el lá tás nyúj tá sá nak
in do kolt sá gá ról a kü lön jog sza bály sze rin ti szem pon tok
figye lembe véte lével

a) a fek võ be teg-gyógy in té ze ti el lá tást vég zõ egész ség -
ügyi szol gál ta tó ese té ben a be teg ke ze lõ or vo sa, 

b) já ró be teg-szak el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál -
ta tó vo nat ko zá sá ban

ba) be uta ló alap ján nyúj tott el lá tás igény be vé te le kor a
há zi or vos, il let ve a ke ze lõ or vos, 

bb) be uta lót nem igény lõ eset ben az adott szak ren de lés
or vo sa
dönt. A dön tést és an nak in do kát az adott be teg egész ség -
ügyi do ku men tá ci ó já ban rög zí te ni kell.”

5.  §

(1) Az R. e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti 5. 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 6. szá mú
mel lék let tel egé szül ki.

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba az zal, hogy a be teg fo ga dá si lis tá kat és az in téz mé nyi
vá ró lis tá kat 2008. feb ru ár 1-jé ig kell ki ala kí ta ni.

(2) Az egész ség ügyi szol gál ta tó az R. 13/B.  § (1) és
(3) be kez dé se sze rin ti je len té se ket elsõ al ka lom mal 2008.
már ci us 15-éig kül di meg az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye -
let nek. A 13/B.  § (7)–(8) be kez dé sé ben fog lal ta kat elsõ al -
ka lom mal a 2008. már ci us havi je len té sek vo nat ko zá sá ban 
kell al kal maz ni.

(3) Ez a ren de let 2008. má jus 1-jén ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k., 
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter



1. számú melléklet a 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelethez

„5. szá mú mel lék let a 287/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let hez

Kötelezõen vezetendõ intézményi várólisták köre

Szak ma Be avat ko zás tí pu sa Be avat ko zás OENO kód ja

Sze mé szet Szür ke há lyog mû té tei 51470–51471; 51474–51475; 51574.

Fül-orr-gé ge gyó gyá szat Man du la, orr man du la mû tét 52810; 52820; 52850.

Orr mel lék üre gek, proc. mas to i de us
mû té tei

52030; 52121.

Or to pé dia Térd pro té zis mû tét 5814E-S.

Csí põ pro té zis mû tét 58150–58159; 5815A–5815F;
58163–58169.

Ge rinc sta bi li zá ló mû té tek,
ge rinc de for mi tás mûtétei

5812B-E; 58037–39;
5810Q-Y.

Ge rinc sérv mû té tek 58033–58036.

Se bé szet Epe kö ves ség  miatti be avat ko zás
fel tá rás

55110; 5112; 55119; 55131.

Epe kö ves ség  miatti be avat ko zás
lap arasz kó pia

55118; 55137–55138.

Ka té te res epe kõ ol dás 59541–59542.

Has fa li-, lá gyék sérv mû tét
imp lan tá tum be ül te té sé vel

55360; 55390.

Sérv mû té tek (has fa li, lá gyék-,
köl dök-, comb sérv) imp lan tá tum
be ül te té se nélkül

55350; 55390; 55300; 55310–55311;
55319–55320; 55330–55331; 55340.

Kar di o ló gia Di ag nosz ti kus szív ka té te re zés,
elek tor fi zi o ló gi ai vizsgálat

12660; 12730–12731; 12740;
12750–12754; 12780; 33110; 33114;
33149; 86455.

Ra dio frek ven ci ás ka té ter ab lá ció 86453.

PTCA; Co ro na ria stent be ül te tés 33970; 33974.

Uro ló gia Prosz ta ta jó in du la tú
meg na gyob bo dá sá nak mû té tei I.
(Pros ta tec to mia)

56020; 56030; 56060; 56070.

Prosz ta ta jó in du la tú
meg na gyob bo dá sá nak mû té tei II.
(Tran su reth ra lis prostatamûtét)

56011–56015; 5601A; 86051.

Nõ gyó gyá szat Nõ gyó gyá sza ti mû té tek nem
ma lig nus fo lya ma tok ban

56850; 56860; 56540; 56550; 56560;
56511; 56710; 56721; 56722.

Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos 
és la pa rosz kó pos ki sebb
mû té tek-ste ri li zá ció

59801–59806.

Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56831; 56833–56834.

”
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2. számú melléklet a 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelethez

„6. szá mú mel lék let a 287/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let hez

Várólista jelentés az Egészségbiztosítási Felügyelet részére

A je len tés adat tar tal ma a kö vet ke zõ:

In téz mény
kód ja

In téz mény 
te lep he lye

Be avat ko zás-
tí pus

Lis tá ra ke rü lés
dá tu ma

[éééé/hh/nn]

Napi
 sor szám

Azon na li (akut)
be avat ko zás (A)

/Ha laszt ha tó 
be avat ko zás (H)

Ese mény*
Ese mény
 dá tu ma

[éé é éhhnn]**

* Ese mé nyek:

Az adott hó nap so rán
el lá tott be te gek

El lá tást a be teg meg kap ta a je len tõ in téz mény ben nor mál rend szerint NOR

El lá tást a be teg meg kap ta a je len tõ in téz mény ben, de va la mi lyen szak mai ok
 miatt a lis tá hoz ké pest elõrehozva

ELO

El lá tást a be teg meg kap ta, de nem a je len tõ in téz mény ben (és er rõl az
in téz mény tu do mást szerzett)

MAS

Az adott hó nap so rán
nem el lá tott be te gek

** Ese mé nyek dá tu ma:

Ha lasz tás szak mai okok ból (ide ig le nes al kal mat lan ság) HSZ

Ha lasz tás ka pa ci tás hi ány  miatt HKH

Ha lasz tás a be teg ké ré sé re HBK

A be teg nem je lent meg NJM

Egyéb ok ból ak tu a li tá sát vesz tet te EOA

Nincs ese mény (vá ra ko zás) NES

Csak igény be vett el lá tás ese tén ki töl ten dõ.

Betegfogadási listáról  szóló jelentés az Egészségbiztosítási Felügyelet részére

(Járóbeteg-ellátás esetén szakrendelésenként, fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén beavatkozási típusonként)

A je len tés adat tar tal ma a kö vet ke zõ:

In téz mény 
kód ja

In téz mény 
te lep he lye

Szak ren de lés
(járó)/

Be avat ko zás-
tí pus (fek võ)

Lis tá ra ke rü lés
dá tu ma

[éééé/hh/nn]

Napi 
sor szám

Azon na li (akut)
be avat ko zás (A)

/Ha laszt ha tó
 be avat ko zás (H)

Ese mény*
Ese mény 
dá tu ma

[éé é éhhnn]**

* Ese mé nyek:

Az adott hó nap so rán
el lá tott be te gek

El lá tást a be teg meg kap ta a je len tõ in téz mény ben nor mál rend szerint NOR

El lá tást a be teg meg kap ta a je len tõ in téz mény ben, de va la mi lyen szak mai ok
 miatt a lis tá hoz ké pest elõrehozva

ELO

El lá tást a be teg meg kap ta, de nem a je len tõ in téz mény ben (és er rõl az
in téz mény tu do mást szerzett)

MAS

Az adott hó nap so rán
nem el lá tott be te gek

** Ese mény dá tu ma:

Ha lasz tás szak mai okok ból (ide ig le nes al kal mat lan ság) HSZ

Ha lasz tás ka pa ci tás hi ány  miatt HKH

Ha lasz tás a be teg ké ré sé re HBK

A be teg nem je lent meg NJM

Egyéb ok ból ak tu a li tá sát vesz tet te EOA

Nincs ese mény (vá ra ko zás) NES

Csak igény be vett el lá tás es tén ki töl ten dõ.
,,
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III. RÉSZ
Egész ség ügyi és egyéb mi nisz te ri ren de le tek 

és uta sí tá sok

Az egészségügyi miniszter
1/2008. (I. 4.) EüM

r e n d e l e t e

az emberen végzett orvostudományi kutatásokról  szóló
23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  §-a (2) be kez dé sé nek o) és p) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – össz hang ban a 2002. évi VI. tör vénnyel 
ki hir de tett, az Eu ró pa Ta nács nak az em be ri lény em be ri jo -
ga i nak és mél tó sá gá nak a bi o ló gia és az or vos tu do mány
al kal ma zá sá ra te kin tet tel tör té nõ vé del mé rõl  szóló Ovi e -
dói Egyez mény, va la mint az Egyez mény nek az em be ri
lény kló no zá sá nak ti lal má ról  szóló Ki egé szí tõ Jegy zõ -
köny ve ren del ke zé se i vel, to váb bá fi gye lem mel az Or vo -
sok Vi lág szö vet sé ge ál tal el fo ga dott Hel sin ki Nyilatko -
zatra –, 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.  §

Az em be ren vég zett or vos tu do má nyi ku ta tá sok ról  szóló 
23/2002. (V. 9.) EüM ren de let (a továb biak ban: EüM ren -
de let) 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá mú
mel lék le te lép.

2.  §

Az EüM ren de let 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 
2. szá mú mel lék le te lép.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ez a ren de let a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet az 1/2008. (I. 4.) EüM rendelethez

„1. számú melléklet a 23/2002. (V. 9.) EüM rendelethez

A regionális kutatásetikai bizottságok ille té kességi területe

A ku ta tást vég zõ, il let ve en ge dé lye zõ 
egész ség ügyi in téz mény meg ne ve zé se

A bi zott ság meg ne ve zé se

1. Sem mel we is Egye tem és in téz mé nyei, 
Pest me gyei és az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um nak 
a fõ vá ros te rü le tén lévõ köz vet len fel ügye le te alatt
álló egész ség ügyi in téz mé nyek

Sem mel we is Egye tem Re gi o ná lis, In téz mé nyi Tu do má nyos 
és Ku ta tás eti kai Bi zott ság

2. Ma gyar Hon véd ség, Igaz ság ügyi 
és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um egész ség ügyi
in téz mé nyei, Vas út-egész ség ügyi in téz mé nyek

Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont In téz mé nyi és Re gi o ná lis
Ku ta tás eti kai Bi zott ság

3. Pes ti szék hellyel ren del ke zõ egyéb 
egész ség ügyi in téz mé nyek

Fõ vá ro si Ön kor mány zat Uzso ki ut cai és Pé terf fy Sán dor ut cai 
Kór há zak Kö zös Re gi o ná lis Tu do má nyos és Ku ta tás eti kai
Bi zott sá ga

4. Bu dai szék hellyel ren del ke zõ egyéb 
egész ség ügyi in téz mé nyek

Fõ vá ro si Ön kor mány zat Szt. Imre és Szt. Já nos Kór há zak
kö zös Re gi o ná lis Tu do má nyos és Ku ta tás eti kai Bi zott sá ga

5. Haj dú-Bi har és Sza bolcs-Szat már-Be reg
me gyé ben lévõ egész ség ügyi in téz mé nyek

Deb re ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
Re gi o ná lis Tu do má nyos és Ku ta tás eti kai Bi zott sá ga

6. Ba ra nya, So mogy és Tol na me gyé ben lévõ
egész ség ügyi in téz mé nyek

Pé csi Tu do mány egye tem Or vos- és Egész ség tu do má nyi
Ko or di ná ci ós Köz pont Re gi o ná lis Tu do má nyos és
Ku ta tás eti kai Bi zott sá ga



A ku ta tást vég zõ, il let ve en ge dé lye zõ 
egész ség ügyi in téz mény meg ne ve zé se

A bi zott ság meg ne ve zé se

7. Csong rád, Bács-Kis kun, Bé kés és
Jász-Nagy kun-Szol nok me gyé ben lévõ 
egész ség ügyi in téz mé nyek, a 2. sor ban
meg ha tá ro zott egész ség ügyi in téz mé nyek 
ki vé te lé vel

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 Re gi o ná lis Tu do má nyos
és Ku ta tás eti kai Bi zott sá ga

8. Bor sod-Aba új-Zemp lén, He ves és Nóg rád
me gyé ben lévõ egész ség ügyi in téz mé nyek

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Ön kor mány zat Kór há za
Re gi o ná lis Tu do má nyos és Ku ta tás eti kai Bi zott sá ga

9. Vas, Zala és Veszp rém me gyé ben lévõ
egész ség ügyi in téz mé nyek

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 Re gi o ná lis
Tu do má nyos és Ku ta tás eti kai Bi zott sá ga, Szom bat hely

10. Gyõr-Mo son-Sop ron, Ko má rom-Esz ter gom 
és Fej ér me gyé ben lévõ egész ség ügyi in téz mé nyek

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Ön kor mány zat Petz Ala dár
Kór há za, Gyõr, Re gi o ná lis Tu do má nyos és Ku ta tás eti kai
Bi zott sá ga”

2. számú melléklet az 1/2008. (I. 4.) EüM rendelethez

„3. számú melléklet a 23/2002. (V. 9.) EüM rendelethez

Az igazgatási szolgáltatási díjakra jogosult szervezetek és bankszámlaszámuk

Il le té kes sé gi te rü let Az en ge dé lye zõ szerv meg ne ve zé se Szám la szám

1. Több re gi o ná lis ku ta tás eti kai bi zott ság
ille té kességi te rü le té be tar to zó vizs gá lat
ese té ben vagy jog or vos la ti el já rás ban

Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács
Tu do má nyos és Ku ta tás eti kai Bi zott ság

Egész ség ügyi Stra té -
gi ai Ku ta tó in té zet

10032000-01491728

2. Amennyi ben az Egész ség ügyi
Tu do má nyos Ta nács Tu do má nyos és
Ku ta tás eti kai Bi zott sá ga vég zi az el sõ fo kú
el já rást, a jog or vos la ti el já rás ban

Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács El nök ség Egész ség ügyi Stra té -
gi ai Ku ta tó in té zet

10032000-01491728

3. Sem mel we is Egye tem és in téz mé nyei,
Pest me gyei és az Egész ség ügyi
Mi nisz té ri um nak a fõ vá ros te rü le tén lévõ
köz vet len fel ügye le te alatt álló egész ség ügyi
in téz mé nyek

Sem mel we is Egye tem Re gi o ná lis, In téz mé nyi 
Tu do má nyos és Ku ta tás eti kai Bi zott ság

10032000-00282819

4. Ma gyar Hon véd ség, Igaz ság ügyi 
és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um egész ség ügyi
in téz mé nyei, Vas út-egész ség ügyi
in téz mé nyek

Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont In téz mé nyi 
és Re gi o ná lis Ku ta tás eti kai Bi zott ság

11784009-15492564

5. Pes ti szék hellyel ren del ke zõ egyéb
egész ség ügyi in téz mé nyek

Fõ vá ro si Ön kor mány zat Uzso ki ut cai és
Pé terf fy Sán dor ut cai Kór há zak kö zös
Re gi o ná lis Tu do má nyos és Ku ta tás eti kai
Bi zott sá ga

11784009-15492674

6. Bu dai szék hellyel ren del ke zõ egyéb
egész ség ügyi in téz mé nyek

Fõ vá ro si Ön kor mány zat Szt. Imre és 
Szt. Já nos Kór há zak kö zös Re gi o ná lis
Tu do má nyos és Ku ta tás eti kai Bi zott sá ga

10032000-00290469
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Il le té kes sé gi te rü let Az en ge dé lye zõ szerv meg ne ve zé se Szám la szám

7. Haj dú-Bi har és Sza bolcs-Szat már-Be reg
me gyé ben lévõ egész ség ügyi in téz mé nyek

Deb re ce ni Egye tem Or vos- és
Egész ség tu do má nyi Cent rum Re gi o ná lis
Tu do má nyos és Ku ta tás eti kai Bi zott sá ga

10034002-00282981

8. Ba ra nya, So mogy és Tol na me gyé ben lévõ 
egész ség ügyi in téz mé nyek

Pé csi Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi 
és Egész ség tu do má nyi Ko or di ná ci ós Köz pont 
Re gi o ná lis Tu do má nyos és Ku ta tás eti kai
Bi zott sá ga

10024003-00283236

9. Csong rád, Bács-Kis kun, Bé kés és
Jász-Nagy kun-Szol nok me gyé ben lévõ
egész ség ügyi in téz mé nyek, a 4. sor ban
meg ha tá ro zott egész ség ügyi in téz mé nyek
ki vé te lé vel

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 Re gi o ná lis Tu do má nyos és
Ku ta tás eti kai Bi zott sá ga

10028007-00282802

10. Bor sod-Aba új-Zemp lén, He ves és
Nóg rád me gyé ben lévõ egész ség ügyi
in téz mé nyek

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei
Ön kor mány zat Kór há za Re gi o ná lis
Tu do má nyos és Ku ta tás eti kai Bi zott sá ga

11994002-06066651

11. Vas, Zala és Veszp rém me gyé ben lévõ
egész ség ügyi in téz mé nyek

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 Re gi o ná lis
Tu do má nyos és Ku ta tás eti kai Bi zott sá ga,
Szom bat hely

11747006-15420026

12. Gyõr-Mo son-Sop ron,
Ko má rom-Esz ter gom és Fej ér me gyé ben lévõ 
egész ség ügyi in téz mé nyek

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Ön kor mány zat
Petz Ala dár Kór há za, Gyõr, Re gi o ná lis
Tu do má nyos és Ku ta tás eti kai Bi zott sá ga

10200249-33018597”
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Az egészségügyi miniszter
2/2008. (I. 8.) EüM

r e n d e l e t e

a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezõen 
készletben tartandó termékekrõl

A biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá sza ti -
se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for gal ma zás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII. tör vény
77.  §-a (2) be kez dé sé nek b) és e) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – 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 fog lalt fel adat kö röm ben el jár va – a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let ha tá lya a biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy -
szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy -
szer for gal ma zás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi
XCVIII. tör vény 3.  §-ának p)–s) pont ja i ban meg ha tá ro zott
gyógy szer tá rak ra (a továb biak ban együtt: gyógy szer tár)
ter jed ki.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) gyógy szer: az em be ri al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy -

sze rek rõl és egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Gytv.) 1.  § 1. pont ja sze rin ti ter mék,

b) ma giszt rá lis gyógy szer: a Gytv. 1.  § 2. pont ja sze rin ti
ter mék,

c) táp szer: a kü lön le ges táp lál ko zá si célú élel mi sze rek -
rõl  szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let, az anya -
tej-he lyet te sí tõ és az anya tej-ki egé szí tõ táp sze rek rõl  szóló
23/2003. (V. 9.) ESZCSM ren de let, va la mint a spe ci á lis
gyó gyá sza ti cél ra szánt táp sze rek rõl  szóló 24/2003. (V. 9.) 
ESZCSM ren de let sze rin ti ter mék,

d) súly pon ti kór ház: az egész ség ügyi el lá tó rend szer
fej lesz té sé rõl  szóló 2006. évi CXXXII. tör vény 1. szá mú
mel lék le te sze rin ti or szá gos fel adat kö rû spe ci á lis in té -
zetek és súly pon ti kór há zak,

e) napi te rá pi ás költ ség: a törzs köny ve zett gyógy sze -
rek és a kü lön le ges táp lál ko zá si igényt ki elé gí tõ táp sze rek
tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba való be fo ga dá sá nak
szem pont ja i ról és a be fo ga dás vagy a tá mo ga tás meg vál -
toz ta tá sá ról  szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let
2.  §-ának u) pont ja sze rin ti fo ga lom.



3.  §

(1) Ki zá ró lag gyógy szer tár ban for gal maz ha tók – a
(2)–(5) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével –

a) a – 4.  § a) pont já ban fog lalt gyógy sze rek ki vé te lé -
vel – Ma gyar or szá gon az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té -
zet (a továb biak ban: OGYI) ál tal, va la mint a 726/2004/EK 
eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let alap ján az Eu ró pai
Bi zott ság ál tal for ga lom ba ho za tal ra en ge dé lye zett em ber -
gyó gyá sza ti gyógy sze rek;

b) az OGYI ál tal ki zá ró lag gyógy szer tá ri for gal ma zás ra
en ge dé lye zett, gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú
anya gok és ké szít mé nyek;

c) az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek ren de -
lé sé rõl és ki adá sá ról  szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM
ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  §-ának (5) be kez dé se
alap ján be je len tett, il let ve 4.  §-ában meg ha tá ro zott en -
gedély alap ján be ho za tal ra en ge dé lye zett gyógy sze rek;

d) a gyó gyá sza ti cél ra en ge dé lye zett, a ha tá lyos  Magyar,
il let ve Eu ró pai Gyógy szer könyv ben (a továb biak ban együtt:
Gyógy szer könyv) sze rep lõ

da) gyógy szer anya gok,
db) dro gok;
e) a Gyógy szer könyv ben és a ha tá lyos Szab vá nyos

Vény min ták Gyûj te mé nyé ben (For mu lae Nor ma les,
a továb biak ban: Fo-No) sze rep lõ ma giszt rá lis gyógy -
szerek;

f) or vo si vé nyen ren delt egye di össze té te lû (magiszt -
rális) gyógy sze rek;

g) azok a táp sze rek, me lyek árá hoz – ha a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ha tó ság tár sa da lom biz to sí tá si tá -
mo ga tást ál la pí tott meg – tá mo ga tást vesz nek igény be.

(2) Fi ók gyógy szer tár ban – a kü lön jog sza bály alap ján
fo ko zot tan el len õr zött szer nek mi nõ sü lõ, ká bí tó szert és
pszi cho tróp anya got tar tal ma zó gyógy sze rek ki vé te lé vel –
ki zá ró lag az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti gyógy sze rek,
az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti anya gok és ké szít mé -
nyek, az (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti gyógy sze rek kö zül
a Gyógy szer könyv ben és a Fo-No-ban meg ha tá ro zott
össze té te lû, fel hasz ná lás ra kész ki sze re lés ben lévõ gyógy -
sze rek, az (1) be kez dés g) pont ja sze rin ti táp sze rek, va la -
mint a 4.  § sze rin ti ter mé kek tart ha tók, il let ve for gal maz -
ha tók.

(3) Az (1) be kez dés f) pont ja sze rin ti gyógy sze rek ab ban 
az eset ben for gal maz ha tók fi ók gyógy szer tár ban, ha

a) a fi ók gyógy szer tár ren del ke zik a kü lön jog sza bály
ál tal köz for gal mú gyógy szer tá rak szá má ra a gyógy szer ké -
szí tés hez elõ írt fel té te lek kel, vagy

b) a köz for gal mú gyógy szer tár ál tal ké szí tett ma giszt -
rá lis gyógy sze rek ki szál lí tá sá ról a köz for gal mú gyógy -
szer tár vagy a fi ók gyógy szer tár gon dos ko dik.

(4) Ké zi gyógy szer tár ban – a kü lön jog sza bály alap ján
fo ko zot tan el len õr zött szer nek mi nõ sü lõ, ká bí tó szert és
pszi cho tróp anya got tar tal ma zó gyógy sze rek ki vé te lé vel –
ki zá ró lag az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti gyógy sze rek,

az (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti gyógy sze rek kö zül a
Gyógy szer könyv ben és a Fo-No-ban meg ha tá ro zott össze -
té te lû, fel hasz ná lás ra kész ki sze re lés ben lévõ gyógy sze -
rek, va la mint az (1) be kez dés g) pont ja sze rin ti táp sze rek
tart ha tók, il let ve for gal maz ha tók.

(5) A HIV, va la mint a he pa ti tisz B, C és D di ag nosz ti zá lá -
sá ra szol gá ló in vit ro di ag nosz ti ku mok (gyors tesz tek) csak
in té ze ti gyógy szer tár ban tart ha tó ak fekvõbeteg-gyógy inté -
zeti fel hasz ná lás ra.

4.  §

Gyógy szer tár ban – a ké zi gyógy szer tár ki vé te lé vel – a
3.  §-ban meg ha tá ro zott gyógy sze re ken túl csak az aláb bi
ter mé kek tart ha tók és for gal maz ha tók:

a) az OGYI ál tal for ga lom ba ho za tal ra és gyógy szer -
tá ron kí vül is for gal ma zás ra en ge dé lye zett gyógy -
szerek;

b) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén gyár tott vagy for -
gal ma zott és al kal ma zott, az or vos tech ni kai esz kö zök rõl  -
szóló 16/2006. (III. 27.) EüM ren de let és az in vit ro di ag nosz -
ti kai or vos tech ni kai esz kö zök rõl  szóló 8/2003. (III. 13.)
ESZCSM ren de let sze rin ti kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ

ba) so ro zat gyár tá sú gyó gyá sza ti se géd esz kö zök – kü lön 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott szak ké pe sí tés hi á nyá ban,

bb) a ba) pont ban nem sze rep lõ gyó gyá sza ti se géd esz -
kö zök is – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szak ké pe -
sí tés bir to ká ban,

bc) se bé sze ti var ró anya gok, köt sze rek,
bd) or vo si ké zi mû sze rek, esz kö zök,
be) in vit ro di ag nosz ti ku mok a ra dio ak tív di ag nosz ti -

ku mok és a 3.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott di ag nosz -
ti ku mok ki vé te lé vel;

c) az ille té kes egész ség ügyi ha tó ság ál tal en ge dé lye zett,
il let ve oda be je len tett

ca) be teg- és cse cse mõ ápo lá si cik kek,
cb) egész ség ügyi fel hasz ná lás cél já ra al kal mas nak mi -

nõ sí tett – mi nõ sé gi ta nú sít vánnyal ren del ke zõ – ter mé kek,
cc) or vo si, la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok hoz szük sé ges

vegy sze rek, vegy szer ol da tok,
cd) gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú anya gok 

és ké szít mé nyek,
ce) fer tõt le ní tõ sze rek,
cf) a be teg sé gek meg elõ zé sé re, az egész ség ügyi kul túra

fej lesz té sé re al kal mas, a sze mé lyes be teg-gyógy sze rész
kap cso la tot erõ sí tõ ter mé kek;

d) gyógy- és ás vány vi zek;
e) pa lac ko zott ivó víz;
f) teák, gyógy te ák;
g) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti en ge -

déllyel for ga lom ba ho za tal ra en ge dé lye zett ál lat gyó gyá -
sza ti ké szít mé nyek és pre mi xek;

h) ro var csí pés meg elõ zé sé re és ke ze lé sé re szol gá ló,
for ga lom ba ho za ta li en ge déllyel ren del ke zõ kül sõ le ges
ké szít mé nyek;
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i) a koz me ti kai ter mé kek biz ton sá gos sá gá ról, gyár tá si,
for gal ma zá si fel té te le i rõl és köz egész ség ügyi el len õr zé sé -
rõl  szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM ren de let 1. szá mú mel -
lék le té ben fel so rolt koz me ti kai fõ cso port ba tar to zó ké szít -
mé nyek;

j) az ét rend-ki egé szí tõk rõl  szóló 37/2004. (IV. 26.)
ESZCSM ren de let ha tá lya alá tar to zó ter mé kek;

k) nyom dai vagy elekt ro ni kus úton elõ ál lí tott egész ség -
ügyi fel vi lá go sí tó, tá jé koz ta tó, egész sé ges élet mód dal,
pre ven ci ó val, be teg sé gek ke ze lé sé vel kap cso la tos, gyógy -
sze ré szi gon do zást tá mo ga tó köny vek, ki ad vá nyok, bro -
súrák, az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -
lat (a továb biak ban: ÁNTSZ), il let ve a Nem ze ti Egész ség -
vé del mi In té zet ál tal egész ség ügyi té má jú nak mi nõ sí tett
ki ad vá nyok;

l) köz egész ség ügyi vizs gá la ti tar tá lyok;

m) táp sze rek;

n) kon takt len cse tá ro lá sá hoz és tisz tí tá sá hoz szük sé ges
ol da tok, fo lya dé kok, edé nyek;

o) ol va só- és tar ta lék szem üve gek, nap szem üve gek.

5.  §

(1) A gyógy szer tár ból a gyógy szer, egyéb ter mék ki -
szol gál ta tó ja a be teg, az egész ség ügyi in téz mény, az or vos
ál tal igé nyelt gyógy szert vagy egyéb ter mé ket az R.-ben
fog lalt sza bá lyok figye lembe véte lével a gyógy szer tár ban
tar tott és for gal ma zott gyógy szer kész let bõl, il let ve ter -
mék kész let bõl (a továb biak ban együtt: kész let) kö te les ki -
ad ni.

(2) Ha a gyógy sze rész, szak asszisz tens az (1) be kez dés
sze rint igé nyelt gyógy szert vagy egyéb ter mé ket a meg lé -
võ kész let bõl nem tud ja ki ad ni, a he lyet te sí tés fel aján lá sát
köve tõen, a be szer zés le het sé ges leg ko ráb bi idõ pont já nak
meg je lö lé sé vel kö te les a be szer zést fel aján la ni.

(3) Re fe ren cia gyógy szer ese tén a (2) be kez dés sze rin ti
be szer zés idõ tar ta ma nem ha lad hat ja meg a 24 órát, de leg -
ké sõbb a gyógy szer tár szol gá la ti rend je sze rin ti kö vet ke zõ
nyit va tar tá si nap ra a be szer zés nek tel je sül nie kell.

6.  §

(1) Va la mennyi
a) in té ze ti gyógy szer tár kö te les hu man an ti-te ta nusz

im mun glo bu lint,
b) in té ze ti és köz for gal mú gyógy szer tár kö te les ad szor -

be ált te ta nusz to xo i dot
kész le té ben tar ta ni.

(2) A ha zánk ban ho nos vi pe ra faj ták ma rá sa el le ni szé -
rum kö te le zõ kész let ben tar tá sá ra az ÁNTSZ te rü le ti leg
ille té kes re gi o ná lis in té ze té nek tisz ti fõ gyógy sze ré sze ha -

tá ro zat tal je lö li ki a ha zánk ban ho nos vi pe ra faj ták elõ for -
du lá si he lyé hez leg kö ze leb bi súly pon ti kór ház, il let ve kór -
há zak in té ze ti gyógy szer tá rát.

(3) Az ÁNTSZ a (2) be kez dés sze rin ti gyógy sze rek
kész let ben tar tá sá ra kö te le zett súly pon ti kór há zak in té -
ze ti gyógy szer tá ra i nak jegy zé két hon lap ján, va la mint az 
Egész ség ügyi Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban köz zé -
teszi.

7.  §

(1) Az in té ze ti gyógy szer tár kész le té nek össze té te lét,
mér té két az in té zet ve ze tõ fõ gyógy sze ré sze az in té zet ál tal
el lá tott fel ada tok figye lembe véte lével ha tá roz za meg a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott gyógy szer te rá pi ás bi -
zott ság be vo ná sá val.

(2) Fek võ be teg-gyógy in té zet ben csak az in té ze ti gyógy -
szer tár ál tal be szer zett és re giszt rált, il let ve ki szol gál ta tott
gyógy sze rek tart ha tók és al kal maz ha tók.

(3) A köz vet len la kos sá gi gyógy szer el lá tást is vég zõ
intéze ti gyógy szer tár a já ró be teg-el lá tás biz to sí tá sá hoz szük -
séges gyógy szer- és ter mék kész le tét el kü lö ní tet ten ren -
deli, tá rol ja és tart ja nyil ván.

8.  §

(1) E ren de let 2008. feb ru ár 1. nap ján lép ha tály ba.

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

a) a gyógy szer tár ban for gal maz ha tó ter mé kek rõl  szóló
43/1996. (XI. 29.) NM ren de let,

b) a gyógy szer tár ban for gal maz ha tó ter mé kek rõl  szóló
43/1996. (XI. 29.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
13/1998. (IV. 22.) NM ren de let, 15/2001. (IV. 27.) EüM
ren de let, 22/2002. (XII. 28. ) ESZCSM ren de let,

c) a gyó gyá sza ti se géd esz köz for gal ma zó szak ké pe sí -
tés szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ról  szóló
54/1999. (XI. 12.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
9/2004. (XII. 15.) EüM ren de let 3.  §-ának (2) be kez dé se.

(3) E ren de let 6.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt ki je lö -
lést az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis in té ze té nek
tisz ti fõ gyógy sze ré sze e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
30 na pon be lül el vég zi és a ha tá ro zat meg ho za ta lát kö ve tõ
15 na pon be lül köz zé te szi.

(4) A (2) be kez dés e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
30. na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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Az egészségügyi miniszter
3/2008. (I. 11.) EüM

r e n d e l e t e

a kozmetikai termékek biztonságosságáról,
gyártási, forgalmazási feltételeirõl

és közegészségügyi ellenõrzésérõl  szóló
40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  § (2) be kez dés d) pont da) al pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján, 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 -
járva a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A koz me ti kai ter mé kek biz ton sá gos sá gá ról, gyár tá si,
for gal ma zá si fel té te le i rõl és köz egész ség ügyi ellenõr -
zé sérõl  szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM ren de let (a to váb -
biak ban: R.) 15.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„a) a Ta nács 76/768/EGK irány el ve (1976. jú li us 27.) a 
koz me ti kai ter mé kek re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok
kö ze lí té sé rõl, va la mint an nak a 79/661/EGK,
82/368/EGK, 83/574/EGK, 88/667/EGK, 89/679/EGK,
93/35/EGK ta ná csi, a 2003/15/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi és a 83/341/EGK, 83/496/EGK, 84/415/EGK,
85/391/EGK, 86/179/EGK, 86/199/EGK, 87/137/EK,
88/233/EGK, 89/174/EGK, 90/121/EGK, 91/184/EGK,
92/8/EGK, 92/86/EGK, 93/47/EGK, 94/32/EK, 95/34/EK, 
96/41/EK, 97/1/EK, 97/45/EK, 98/16/EK, 98/62/EK,
2000/6/EK, 2000/11/EK, 2002/34/EK, 2003/1/EK,
2003/16/EK, 2003/80/EK, 2003/83/EK, 2004/87/EK,
2004/88/EK, 2004/93/EK, 2004/94/EK, 2005/9/EK,
2005/42/EK, 2005/52/EK, 2005/80/EK, 2006/65/EK,
2006/78/EK, 2007/1/EK, 2007/17/EK, 2007/22/EK,
2007/53/EK, 2007/54/EK, 2007/67/EK bi zott sá gi irány el -
vek kel és a Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip -
ru si Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa -
ság, a Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len -
gyel Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák
Köz tár sa ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, va la mint az
 Európai Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról
 szóló ok mány II. mel lék let 1. rész C. pont já val tör tént mó -
do sí tá sai;”

2.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te az 1. szá mú mel lék let sze rint
mó do sul.

3.  §

(1) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 1. ré szé ben a 8. és
9. re fe ren cia szá mú so rok a 2. szá mú mel lék let 1. pont ja
sze rint mó do sul nak.

(2) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 1. ré szé ben a 26–43.,
va la mint a 47. és 56. re fe ren cia szá mú so rok a 2. szá mú
mel lék let 2. pont ja sze rint mó do sul nak.

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha tály ba
az zal, hogy a (7) be kez dés ren del ke zé se it 2008. ja nu ár 1.
nap já tól kell al kal maz ni.

(2) A 2.  §, a 3.  § (1) be kez dé se, a 2. szá mú mel lék let
1. pont ja és a (6) be kez dés 2008. jú ni us 18-án lép ha tály ba.

(3) A 3.  § (2) be kez dé se és a 2. szá mú mel lék let 2. pont ja
2009. ja nu ár 19-én lép ha tály ba.

(4) Az 1–2.  §, a 3.  § (1) be kez dé se és a 2. szá mú mel lék -
let 1. pont ja, va la mint a (2), (6)–(8) be kez dés 2008. jú ni us
19-én ha tá lyát vesz ti.

(5) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 20-án ha tá lyát vesz ti.

(6) Az R. 3. szá mú mel lék let 2. ré szé ben az 1., 2., 8., 13., 
15., 30., 41., 43., 45., 46., 51., 52., 53. és 54. re fe ren cia szá mú
so rok ha tá lyu kat vesz tik.

(7) Az R. 3. szá mú mel lék le te 2. ré szé ben a 3., 4., 5., 6.,
7., 9., 10., 11., 12., 14., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25.,
26., 27., 28., 29., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 44.,
47., 48., 49., 50., 55., 56., 57., 58., 59. és 60. re fe ren cia szá mú 
so rok ban a g) osz lop ban a „2007. 12. 31.” szö veg rész he -
lyé be a „2009. 12. 31.” szö veg lép.

(8) Az R.

a) 5.  § (2) be kez dé sé ben az „a Fo dor Jó zsef Or szá gos
Köz egész ség ügyi Köz pont Or szá gos Élel me zés- és Táp -
lál ko zás tu do má nyi In té ze tét” szö veg rész he lyé be az „az
Or szá gos Élel me zés- és Táp lál ko zás tu do má nyi In té ze tet”
szö veg,

b) 11.  § (8) be kez dé sé nek b) pont já ban a „21., 24.” szö -
veg rész he lyé be a „21., 22., 24.” szö veg

lép.
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(9) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való 
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2007/17/EK irány el ve (2007. már -
cius 22.) a koz me ti kai ter mé kek rõl  szóló 76/768/EGK
taná csi irány elv III. és VI. mel lék le té nek a mû sza ki fej lõ -
dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá sa cél já ból való mó do sí tá sá ról,

b) a Bi zott ság 2007/53/EK irány el ve (2007. augusz -
tus 29.) a koz me ti kai ter mé kek rõl  szóló 76/768/EGK ta -
nácsi irány elv III. mel lék le té nek a mû sza ki fej lõ dés hez tör -
té nõ hoz zá iga zí tá sa cél já ból való mó do sí tá sá ról,

c) a Bi zott ság 2007/54/EK irány el ve (2007. augusz -
tus 29.) a koz me ti kai ter mé kek rõl  szóló 76/768/EGK ta ná -
csi irány elv II. és III. mel lék le té nek a mû sza ki fej lõ dés hez
tör té nõ hoz zá iga zí tá sa cél já ból való mó do sí tá sá ról,

d) a Bi zott ság 2007/67/EK irány el ve (2007. novem -
ber 22.) a koz me ti kai ter mé kek rõl  szóló 76/768/EGK ta -
nácsi irány elv III. mel lék le té nek a mû sza ki fej lõ dés hez tör -
té nõ hoz zá iga zí tá sa cél já ból való mó do sí tá sá ról.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 3/2008. (I. 11.) EüM rendelethez

Az R. 2. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ re fe ren cia szá mú 
so rok kal egé szül ki:

„1244. 1-Me til-2,4,5-tri hid ro xi ben zol (CAS-szám 1124 -
 09-0) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal -
mazás ese tén

1245. 2,6-Di hid ro xi-4-me til pi ri din (CAS-szám 4664-
16-8) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal -
mazás ese tén

1246. 5-Hid ro xi-1,4-ben zo di o xán (CAS-szám 10288-
36-5) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal -
mazás ese tén

1247. 3,4-Me ti lén di o xi fe nol (CAS-szám 533-31-3) és
sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1248. 3,4-Me ti lén di o xi a ni lin (CAS-szám 14268-66-7)
és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás
ese tén

1249. Hid ro xi pi ri di non (CAS-szám 822-89-9) és sói,
haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1250. 3-Nit ro-4-ami no fe no xi e ta nol (CAS-szám 50982-
74-6) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás
ese tén

1251. 2-Me to xi-4-nit ro fe nol (CAS-szám 3251-56-7)
(4-Nit ro gu a ja kol) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör -
té nõ al kal ma zás ese tén

1252. C.I. Acid Black 131 (CAS-szám 12219-01-1) és
sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1253. 1,3,5-Tri hid ro xi ben zol (CAS-szám 108-73-6)
(Flo rog lu cin) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ
al kal ma zás ese tén

1254. 1,2,4-Ben zolt ri a ce tát (CAS-szám 613-03-6) és
sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1255. Eta nol, 2,2’-imi no bisz-, epik lór hid rin nel és
2-nit ro-1,4-ben zol di a min nal ka pott re ak ció ter mé kek
(CAS-szám 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue
No. 5) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal -
mazás ese tén

1256. N-Me til-1,4-di a mi no ant ra ki non, epik lór hid -
rinnel és mo no e ta no la min nal ka pott re ak ció ter mé kek
(CAS-szám 158571-57-4) (HC Blue No. 4) és sói, haj fes -
té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1257. 4-Ami no ben zol szul fon sav (CAS-szám 121-
57-3) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal -
mazás ese tén

1258. 3,3’-((Szul fo nil bisz(2-nit ro-4,1-fe ni lén)imi no)
bisz(6-(fe ni la mi no)) ben zol szul fon sav és sói, haj fes té kek
össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1259. 3(vagy 5)-((4-(Ben zil me ti la mi no)fe nil)azo)-
1,2-(or1,4)-di me til-1H-1,2,4-tri a zo li um és sói, haj fes -
tékek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1260. 2,2’-((3-Klór-4-((2,6-dik lór-4-nit ro fe nil)azo)fe -
nil)imi no)bi sze ta nol (CAS-szám 23355-64-8) (Dis per se
Brown 1) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal -
ma zás ese tén

1261. Ben zo ti a zo li um, 2-[[4-[etil(2-hid ro xi e til)ami -
no]fe nil]azo]-6-me to xi-3-me til- és sói, haj fes té kek össze -
te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1262. 2-[(4-Klór-2-nit ro fe nil)azo]-N-(2-me to xi fe nil)-
3-oxo bu ta na mid (CAS-szám 13515-40-7) (Pig ment Yel -
low 73) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal -
ma zás ese tén

1263. 2,2’-[(3,3’-Dik lór[1,1’-bi fe nil]-4,4’-di il)bisz
(azo)]bisz[3-oxo-N-fe nil bu ta na mid] (CAS-szám 6358-
85-6) (Pig ment Yel low 12) és sói, haj fes té kek összetevõ -
jeként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1264. 2,2’-(1,2-Etén di il)bisz[5-((4-eto xi fe nil)azo]ben -
zol szul fon sav) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ
al kal ma zás ese tén

1265. 2,3-Di hid ro-2,2-di me til-6-[(4-(fe ni la zo)-1-naf -
ta le nil)azo]-1H-pi ri mi din (CAS-szám 4197-25-5) (Sol -
vent Black 3) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ
al kal ma zás ese tén

1266. 3(vagy 5)-[[4-[(7-Amino-1-hidroxi-3-szulfo -
nato-2-naftil)azo]-1-naf til]azo]sza li cil sav és sói, haj fes -
tékek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1267. 2-Naf ta lén szul fon sav, 7-(ben zo i la mi no)-4-hid -
ro xi-3-[[4-[(4-szul fo fe nil)azo]fe nil]azo]- és sói, haj fes -
tékek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1268. (m-((7,7’-Imi no bisz(4-hid ro xi-3-((2-hid ro xi-5-
(N-me til szul fa mo il)fe nil)azo)Naf ta lén-2-szul fo na to))
(6-)))di kup rát(2-) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör -
té nõ al kal ma zás ese tén

1269. 3-[(4-(Ace ti la mi no)fe nil)azo]-4-hid ro xi- 
7-[[[[5-hid ro xi-6-(fe ni la zo)-7-szul fo-2-naf ta le nil]ami no]
kar bo nil]ami no]-2-Naf ta lén szul fon sav és sói, haj fes té kek
össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén
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1270. 2-Naf ta lén szul fon sav, 7,7’-(kar bo nil di i mi -
no)bisz(4-hid ro xi-3-[[2-szul fo-4-[(4-szul fo fe nil)azo]fe -
nil]azo]-, (CAS-szám 25188-41-4) és sói, haj fes té kek
össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1271. Etá na mi ni um, N-(4-[bisz[4-(di e ti la mi no)fe nil]
me ti lén]-2,5-cik lo he xa di én-1-ili dén)-N-etil- és sói, haj -
fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1272. 3H-In do li um, 2-[[(4-me to xi fe nil)me til hid ra zo -
no]me til]-1,3,3-tri me til- és sói, haj fes té kek össze te võ je -
ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1273. 3H-In do li um, 2-(2-((2,4-di me to xi fe nil)ami no)
ete nil)-1,3,3-tri me til- és sói, haj fes té kek össze te võ je ként
tör té nõ al kal ma zás ese tén

1274. Old ha tó nig ro zin-szesz (CAS-szám 11099-03-9) 
(Sol vent Black 5), haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al -
kal ma zás ese tén

1275. Fe no xa zin-5-ium, 3,7-bisz(di e ti la mi no)-, (CAS-
szám 47367-75-9) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör -
té nõ al kal ma zás ese tén

1276. Ben zo[a]fe no xa zin-7-ium, 9-(di me ti la mi no)- és
sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1277. 6-Ami no-2-(2,4-di me til fe nil)-1H-benz[de]izo -
ki no lin-1,3(2H)-di on (CAS-szám 2478-20-8) (Sol vent
Yel low 44) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al -
kal ma zás ese tén

1278. 1-Ami no-4-[[4-[(di me ti la mi no)me til]fe nil]ami -
no]ant ra ki non (CAS-szám 12217-43-5) és sói, haj fes té kek 
össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1279. Lac ca ic Acid (CI Na tu ral Red 25) (CAS-szám
60687-93-6) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ
al kal ma zás ese tén

1280. Ben zol szul fon sav, 5-[(2,4-di nit ro fe nil)ami no]-
2-(fe ni la mi no)-, (CAS-szám 15347-52-1) és sói, haj fes -
tékek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1281. 4-[(4-Nit ro fe nil)azo]ani lin (CAS-szám 730-
40-5) (Dis per se Oran ge 3) és sói, haj fes té kek össze te võ je -
ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1282. 4-Nit ro-m-fe ni lén di a min (CAS-szám 5131-
58-8) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal -
mazás ese tén

1283. 1-Ami no-4-(me ti la mi no)-9,10-ant ra cén di on
(CAS-szám 1220-94-6) (Dis per se Vi o let 4) és sói, haj fes -
té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1284. N-Me til-3-nit ro-p-fe ni lén di a min (CAS-szám
2973-21-9) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al -
kal ma zás ese tén

1285. N1-(2-Hid ro xi e til)-4-nit ro-o-fe ni lén di a min
(CAS-szám 56932-44-6) (HC Yel low No. 5) és sói, haj fes -
té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1286. N1-(Tris(hid ro xi me til))me til-4-nit ro-1,2-fe ni lén-
di a min (CAS-szám 56932-45-7) (HC Yel low No. 3) és sói,
haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1287. 2-Nit ro-N-hid ro xi e til-p-ani zi din (CAS-szám
57524-53-5) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ
al kal ma zás ese tén

1288. N,N’-Di me til-N-Hid ro xi e til-3-nit ro-p-fe ni lén-
di a min (CAS-szám 10228-03-2) és sói, haj fes té kek össze -
te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1289. 3-(N-Me til-N-(4-me ti la mi no-3-nit ro fe nil)ami no)
pro pán-1,2-di ol (CAS-szám 93633-79-5) és sói, haj fes té kek 
össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1290. 4-Eti la mi no-3-nit ro ben zo e sav (CAS-szám
2788-74-1) (N-Etil-3-Nit ro PABA) és sói, haj fes té kek
össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1291. (8-[(4-Ami no-2-nit ro fe nil)azo]-7-hid ro xi-
2-naf til)tri me ti lam mo ni um és sói, ki vé ve Ba sic Red 118
(CAS-szám 71134-97-9), szennye zõ dés ként a Ba sic
Brown 17-ben, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal -
ma zás ese tén

1292. 5-((4-(Di me ti la mi no)fe nil)azo)-1,4-di me til-1H-
1,2,4-tri a zo li um és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör -
ténõ al kal ma zás ese tén

1293. m-Fe ni lén di a min, 4-(fe ni la zo)-, (CAS-szám
495-54-5) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al -
kal ma zás ese tén

1294. 1,3-Ben zol di a min, 4-me til-6-(fe ni la zo)- és sói,
haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1295. 2,7-Naf ta lén di szul fon sav, 5-(ace ti la mi no)-
4-hid ro xi-3-((2-me til fe nil)azo)- és sói, haj fes té kek össze -
te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1296. 4,4’-[(4-Me til-1,3-fe ni lén)bisz(azo)]bisz([6-me -
til-1,3-ben zol di a min] (CAS-szám 4482-25-1) (Ba sic
Brown 4) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal -
ma zás ese tén

1297. Ben zo la mi ni um, 3-[[4-[[di a mi no(fe ni la zo)fe nil] 
azo]-2-me til fe nil]azo]-N,N,N-tri me til- és sói, haj fes té kek
össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1298. Ben zo la mi ni um, 3-[[4-[[di a mi no(fe ni la zo)fe nil] 
azo]-1-naf ta le nil]azo]-N,N,N-tri me til- és sói, haj fes té kek
össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1299. Etá na mi ni um, N-[4-[(4-(di e ti la mi no)fe nil)fe nil -
me ti lén]-2,5-cik lo he xa di én-1-ili dén]-N-etil- és sói, haj -
fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1300. 9,10-Ant ra cén di on, 1-[(2-hid ro xi e til)ami no]
-4-(me ti la mi no)- (CAS-szám 86722-66-9) szár ma zé kai és
sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1301. 1,4-Di a mi no-2-me to xi-9,10-ant ra cén di on
(CAS-szám 2872-48-2) (Dis per se Red 11) és sói, haj fes té -
kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1302. 1,4-Di hid ro xi-5,8-bisz([(2-hid ro xi e til)ami no]
ant ra ki non (CAS-szám 3179-90-6) (Dis per se Blue 7) és
sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1303. 1-[(3-Ami nop ro pil)ami no]-4-(me ti la mi no)ant -
ra ki non és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal -
ma zás ese tén

1304. N-[6-[(2-Klór-4-hid ro xi fe nil)imi no]-4-me to xi-
3-oxo-1,4-cik lo he xa di én-1-il]acet amid (CAS-szám
66612-11-1) (HC Yel low No. 8) és sói, haj fes té kek össze -
te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1305. [6-[[3-Klór-4-(me ti la mi no)fe nil]imi no]-4-me til- 
3-oxo cik lo he xa-1,4-di en-1-il]urea (CAS-szám 56330-
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88-2) (HC Red No. 9) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként
tör té nõ al kal ma zás ese tén

1306. Fe no ti a zin-5-ium, 3,7-bisz(di me ti la mi no)-, haj -
fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1307. 4,6-Bisz(2-Hid ro xi e to xi)-m-Fe ni lén di a min és
sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1308. 5-Ami no-2,6-Di me to xi-3-Hid ro xi pi ri din (CAS-
szám 104333-03-1) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként
tör té nõ al kal ma zás ese tén

1309. 4,4’-Di a mi no di fe ni la min (CAS-szám 537- 65-5) 
és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás
esetén

1310. 4-Di e ti la mi no-o-to lu i din (CAS-szám 148-71-0)
és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás
esetén

1311. N,N-Di etil-p-fe ni lén di a min (CAS-szám 93-
05-0) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal -
mazás ese tén

1312. N,N-Di me til-p-fe ni lén di a min (CAS-szám 99-
98-9) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal -
mazás ese tén

1313. To lu ol-3,4-Di a min (CAS-szám 496-72-0) és sói, 
haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1314. 2,4-Di a mi no-5-me til fe no xi e ta nol (CAS-szám
141614-05-3) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ
al kal ma zás ese tén

1315. 6-Ami no-o-kre zol (CAS-szám 17672-22-9) és
sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1316. Hid ro xi e ti la mi no me til-p-ami no fe nol (CAS-
szám 110952-46-0) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként
tör té nõ al kal ma zás ese tén

1317. 2-Ami no-3-nit ro fe nol (CAS-szám 603-85-0) és
sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1318. 2-Klór-5-nit ro-N-hid ro xi e til-p-fe ni lén di a min
(CAS-szám 50610-28-1) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként
tör té nõ al kal ma zás ese tén

1319. 2-Nit ro-p-fe ni lén di a min (CAS-szám 5307- 14-2)
és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás
ese tén

1320. Hid ro xi e til-2,6-di nit ro-p-ani zi din (CAS-szám
122252-11-3) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ
al kal ma zás ese tén

1321. 6-Nit ro-2,5-pi ri din di a min (CAS-szám 69825-
83-8) és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal -
mazás ese tén

1322. Fe na zi ni um, 3,7-di a mi no-2,8-di me til-5-fe nil- és
sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1323. 3-Hid ro xi-4-[(2-hid ro xi naf til)azo]-7-nit ro naf ta -
lén-1-szul fon sav (CAS-szám 16279-54-2) és sói, haj fes -
tékek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1324. 3-[(2-nit ro-4-(trif lu o ro me til)fe nil)ami no]pro pán-
1,2-di ol (CAS-szám 104333-00-8) (HC Yel low No. 6) és sói, 
haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1325. 2-[(4-Klór-2-nit ro fe nil)ami no]eta nol (CAS-
szám 59320-13-7) (HC Yel low No. 12) és sói, haj fes té kek
össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1326. 3-[[4-[(2-Hid ro xi e til)Me ti la mi no]-2-Nit ro fe nil]
Ami no]-1,2-Pro pán di ol (CAS-szám 173994-75-7) és sói,
haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1327. 3-[[4-[Etil(2-Hid ro xi e til)Ami no]-2-Nit ro fe nil]
Ami no]-1,2-Pro pán di ol (CAS-szám 114087-41-1) és sói,
haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1328. Etá na mi ni um, N-[4-[[4-(di e ti la mi no)fe nil][4-
(eti la mi no)-1-naf ta le nil]me ti lén]-2,5-cik lo he xa di én-1-ili -
dén]-N-etil- és sói, haj fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al -
kal ma zás ese tén”
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2. számú melléklet a 3/2008. (I. 11.) EüM rendelethez

1. Az R. 3. szá mú mel lék le te 1. ré szé nek a 8. és 9. re fe ren cia szá mú so rai he lyé be a kö vet ke zõ so rok lép nek:
2
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. szám

[Re fe ren cia-
szám

Ha tó anyag neve

Kor lá to zá sok

Cím ké re fel íran dó fel hasz ná lá si fel té te lek
és fi gyel mez te té sekal kal ma zá si te rü let és/vagy fel hasz ná lás

ma xi má li san meg en ge dett kon cent rá ció
 a vég ter mék ben

egyéb kor lá to -
zá sok és kö ve -

tel mé nyek

a b c d e f]

„8 p-Fe ni lén-di a min, N-szubsz ti tu ált
szár ma zé kai és sói; 
o-Fe ni lén-di a min (1)
N-szubsz ti tu ált szár ma zé kai, 
az e mel lék let ben más hol fel so rolt
és a 2. szá mú mel lék let 1309.,
1311. és 1312. re fe ren cia szá mai
alatt fel so rolt szár ma zé kok
ki vé te lé vel

Haj fes ték szí ne zõ oxi dá ló anya gai
a) ál ta lá nos hasz ná lat
b) szak ipa ri hasz ná lat

6% sza bad bá zis ra szá mít va a) Al ler gi ás re ak ci ót vált hat ki
Fe ni lén di a mi no kat tar tal maz
Nem hasz nál ha tó szem pil la- 
és szem öl dök fes tés re
b) Csak szak ipa ri hasz ná lat ra
Fe ni lén di a mi no kat tar tal maz
Al ler gi ás re ak ci ót vált hat ki
Meg fe le lõ kesz tyû hasz ná lan dó

9 Met hil fe ni lén di a mi nok 
és N-szubsz ti tu ált szár ma zé ka ik 
és sóik (1) a 2. szá mú mel lék let
364-es, 1310-es és 1313-as
anya gá nak ki vé te lé vel

Haj fes ték oxi dá ló szí ne zõ anya gai
a) ál ta lá nos hasz ná lat
b) szak ipa ri hasz ná lat

10% sza bad bá zis ra szá mít va a) Al ler gi ás re ak ci ót vált hat ki
Fe ni lén di a mi no kat tar tal maz
Nem hasz nál ha tó szem pil la- és
szem öl dök fes tés re
b) Csak szak ipa ri hasz ná lat ra
Fe ni lén di a mi no kat tar tal maz
Al ler gi ás re ak ci ót vált hat ki
Meg fe le lõ kesz tyû hasz ná lan dó”



2. Az R. 3. szá mú mel lék le te 1. ré szé nek 

a) a 26–43. re fe ren cia szá mú so rai he lyé be a kö vet ke zõ so rok lép nek:

[Re fe ren cia-
szám

Ha tó anyag neve

Kor lá to zá sok

Cím ké re fel íran dó fel hasz ná lá si fel té te lek
és fi gyel mez te té sekal kal ma zá si te rü let és/vagy fel hasz ná lás

ma xi má li san meg en ge dett kon cent rá ció 
a vég ter mék ben

egyéb kor lá to -
zá sok és kö ve -

tel mé nyek

a b c d e f]

„26 Am mó ni um mo nof lu o ro fosz fát Száj hi gi é nés ter mé kek 0,15% F-ra szá mít va.
A mel lék let ben en ge dé lye zett
flu o rid ve gyü le tek ke ve ré ke ese tén
a tel jes F kon cent rá ció nem
ha lad hat ja meg a 0,15%-ot

Am mó ni um mo nof lu o rofosz fá tot
tar tal maz
A 0,1–0,15% flu o ri dot tar tal ma zó
fog kré mek ese té ben, ha a cím ké zés
nem tar tal maz gyer me kek nek  szóló
el lenja val la tot (pl. „csak fel nõt tek
szá má ra aján lott”), kö te le zõ 
a kö vet ke zõ fi gyel mez te tés
fel tün te té se:
Hatéves vagy an nál fi a ta labb
gyer me kek: bor só nyi mennyi sé get
te gyen a fog ke fé re és ügyel jen arra, 
hogy gyer me ke fog mo sás köz ben
mi nél ke ve sebb fog kré met nyel jen
le! Más for rás ból szár ma zó flu o rid
be vi te le ese tén kér je ki fog or vo sa
vagy or vo sa ta ná csát!

27 Nát ri um mo nof lu o ro fosz fát ua. 0,15% ua. Nát ri um mo nof lu o ro fosz fá tot
tar tal maz
A 0,1–0,15% flu o ri dot tar tal ma zó
fog kré mek ese té ben, ha a cím ké zés
nem tar tal maz gyer me kek nek  szóló
el lenja val la tot (pl. „csak fel nõt tek
szá má ra aján lott”), kö te le zõ 
a kö vet ke zõ fi gyel mez te tés
fel tün te té se:
Hatéves vagy an nál fi a ta labb
gyer me kek: bor só nyi mennyi sé get
te gyen a fog ke fé re és ügyel jen arra, 
hogy gyer me ke fog mo sás köz ben
mi nél ke ve sebb fog kré met nyel jen
le! Más for rás ból szár ma zó flu o rid
be vi te le ese tén kér je ki fog or vo sa
vagy or vo sa ta ná csát!
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[Re fe ren cia-
szám

Ha tó anyag neve

Kor lá to zá sok

Cím ké re fel íran dó fel hasz ná lá si fel té te lek
és fi gyel mez te té sekal kal ma zá si te rü let és/vagy fel hasz ná lás

ma xi má li san meg en ge dett kon cent rá ció 
a vég ter mék ben

egyéb kor lá to -
zá sok és kö ve -

tel mé nyek

a b c d e f]

28 Ká li um mo nof lu o ro fosz fát ua. 0,15% ua. Ká li um mo nof lu o ro fosz fá tot
tar tal maz
A 0,1–0,15% flu o ri dot tar tal ma zó
fog kré mek ese té ben, ha a cím ké zés
nem tar tal maz gyer me kek nek  szóló
el lenja val la tot (pl. „csak fel nõt tek
szá má ra aján lott”), kö te le zõ 
a kö vet ke zõ fi gyel mez te tés
fel tün te té se:
Hatéves vagy an nál fi a ta labb
gyer me kek: bor só nyi mennyi sé get
te gyen a fog ke fé re és ügyel jen arra, 
hogy gyer me ke fog mo sás köz ben
mi nél ke ve sebb fog kré met nyel jen
le! Más for rás ból szár ma zó flu o rid
be vi te le ese tén kér je ki fog or vo sa
vagy or vo sa ta ná csát!

29 Kal ci um mo nof lu o ro fosz fát ua. 0,15% ua. Kal ci um mo nof lu o ro fosz fá tot
tar tal maz
A 0,1–0,15% flu o ri dot tar tal ma zó
fog kré mek ese té ben, ha a cím ké zés
nem tar tal maz gyer me kek nek  szóló
el lenja val la tot (pl. „csak fel nõt tek
szá má ra aján lott”), kö te le zõ 
a kö vet ke zõ fi gyel mez te tés
fel tün te té se:
Hatéves vagy an nál fi a ta labb
gyer me kek: bor só nyi mennyi sé get
te gyen a fog ke fé re és ügyel jen arra, 
hogy gyer me ke fog mo sás köz ben
mi nél ke ve sebb fog kré met nyel jen
le! Más for rás ból szár ma zó flu o rid
be vi te le ese tén kér je ki fog or vo sa
vagy or vo sa ta ná csát!
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[Re fe ren cia-
szám

Ha tó anyag neve

Kor lá to zá sok

Cím ké re fel íran dó fel hasz ná lá si fel té te lek
és fi gyel mez te té sekal kal ma zá si te rü let és/vagy fel hasz ná lás

ma xi má li san meg en ge dett kon cent rá ció 
a vég ter mék ben

egyéb kor lá to -
zá sok és kö ve -

tel mé nyek

a b c d e f]

30 Kal ci um flu o rid ua. 0,15% ua. Kal ci um flu o ri dot tar tal maz
A 0,1–0,15% flu o ri dot tar tal ma zó
fog kré mek ese té ben, ha a cím ké zés
nem tar tal maz gyer me kek nek  szóló
el lenja val la tot (pl. „csak fel nõt tek
szá má ra aján lott”), kö te le zõ 
a kö vet ke zõ fi gyel mez te tés
fel tün te té se:
Hatéves vagy an nál fi a ta labb
gyer me kek: bor só nyi mennyi sé get
te gyen a fog ke fé re és ügyel jen arra, 
hogy gyer me ke fog mo sás köz ben
mi nél ke ve sebb fog kré met nyel jen
le! Más for rás ból szár ma zó flu o rid
be vi te le ese tén kér je ki fog or vo sa
vagy or vo sa ta ná csát!

31 Nát ri um flu o rid ua. 0,15% ua. Nát ri um flu o ri dot tar tal maz
A 0,1–0,15% flu o ri dot tar tal ma zó
fog kré mek ese té ben, ha a cím ké zés
nem tar tal maz gyer me kek nek  szóló
el lenja val la tot (pl. „csak fel nõt tek
szá má ra aján lott”), kö te le zõ 
a kö vet ke zõ fi gyel mez te tés
fel tün te té se:
Hatéves vagy an nál fi a ta labb
gyer me kek: bor só nyi mennyi sé get
te gyen a fog ke fé re és ügyel jen arra, 
hogy gyer me ke fog mo sás köz ben
mi nél ke ve sebb fog kré met nyel jen
le! Más for rás ból szár ma zó flu o rid
be vi te le ese tén kér je ki fog or vo sa
vagy or vo sa ta ná csát!
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[Re fe ren cia-
szám

Ha tó anyag neve

Kor lá to zá sok

Cím ké re fel íran dó fel hasz ná lá si fel té te lek
és fi gyel mez te té sekal kal ma zá si te rü let és/vagy fel hasz ná lás

ma xi má li san meg en ge dett kon cent rá ció 
a vég ter mék ben

egyéb kor lá to -
zá sok és kö ve -

tel mé nyek

a b c d e f]

32 Ká li um flu o rid ua. 0,15% ua. Ká li um flu o ri dot tar tal maz
A 0,1–0,15% flu o ri dot tar tal ma zó
fog kré mek ese té ben, ha a cím ké zés
nem tar tal maz gyer me kek nek  szóló
el lenja val la tot (pl. „csak fel nõt tek
szá má ra aján lott”), kö te le zõ 
a kö vet ke zõ fi gyel mez te tés
fel tün te té se:
Hatéves vagy an nál fi a ta labb
gyer me kek: bor só nyi mennyi sé get
te gyen a fog ke fé re és ügyel jen arra, 
hogy gyer me ke fog mo sás köz ben
mi nél ke ve sebb fog kré met nyel jen
le! Más for rás ból szár ma zó flu o rid
be vi te le ese tén kér je ki fog or vo sa
vagy or vo sa ta ná csát!

33 Am mó ni um flu o rid ua. 0,15% ua. Am mó ni um flu o ri dot tar tal maz
A 0,1–0,15% flu o ri dot tar tal ma zó
fog kré mek ese té ben, ha a cím ké zés
nem tar tal maz gyer me kek nek  szóló
el lenja val la tot (pl. „csak fel nõt tek
szá má ra aján lott”), kö te le zõ 
a kö vet ke zõ fi gyel mez te tés
fel tün te té se:
Hatéves vagy an nál fi a ta labb
gyer me kek: bor só nyi mennyi sé get
te gyen a fog ke fé re és ügyel jen arra, 
hogy gyer me ke fog mo sás köz ben
mi nél ke ve sebb fog kré met nyel jen
le! Más for rás ból szár ma zó flu o rid
be vi te le ese tén kér je ki fog or vo sa
vagy or vo sa ta ná csát!

2
9

4
E

G
É

S
Z

S
É

G
Ü

G
Y

I K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 2

. szám



[Re fe ren cia-
szám

Ha tó anyag neve

Kor lá to zá sok

Cím ké re fel íran dó fel hasz ná lá si fel té te lek
és fi gyel mez te té sekal kal ma zá si te rü let és/vagy fel hasz ná lás

ma xi má li san meg en ge dett kon cent rá ció 
a vég ter mék ben

egyéb kor lá to -
zá sok és kö ve -

tel mé nyek

a b c d e f]

34 Alu mí ni um flu o rid ua. 0,15% ua. Alu mí ni um flu o ri dot tar tal maz
A 0,1–0,15% flu o ri dot tar tal ma zó
fog kré mek ese té ben, ha a cím ké zés
nem tar tal maz gyer me kek nek  szóló
el lenja val la tot (pl. „csak fel nõt tek
szá má ra aján lott”), kö te le zõ 
a kö vet ke zõ fi gyel mez te tés
fel tün te té se:
Hatéves vagy an nál fi a ta labb
gyer me kek: bor só nyi mennyi sé get
te gyen a fog ke fé re és ügyel jen arra, 
hogy gyer me ke fog mo sás köz ben
mi nél ke ve sebb fog kré met nyel jen
le! Más for rás ból szár ma zó flu o rid
be vi te le ese tén kér je ki fog or vo sa
vagy or vo sa ta ná csát!

35 Ón flu o rid ua. 0,15% ua. Ón flu o ri dot tar tal maz
A 0,1–0,15% flu o ri dot tar tal ma zó
fog kré mek ese té ben, ha a cím ké zés
nem tar tal maz gyer me kek nek  szóló
el lenja val la tot (pl. „csak fel nõt tek
szá má ra aján lott”), kö te le zõ 
a kö vet ke zõ fi gyel mez te tés
fel tün te té se:
Hatéves vagy an nál fi a ta labb
gyer me kek: bor só nyi mennyi sé get
te gyen a fog ke fé re és ügyel jen arra, 
hogy gyer me ke fog mo sás köz ben
mi nél ke ve sebb fog kré met nyel jen
le! Más for rás ból szár ma zó flu o rid
be vi te le ese tén kér je ki fog or vo sa
vagy or vo sa ta ná csát!
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[Re fe ren cia-
szám

Ha tó anyag neve

Kor lá to zá sok

Cím ké re fel íran dó fel hasz ná lá si fel té te lek
és fi gyel mez te té sekal kal ma zá si te rü let és/vagy fel hasz ná lás

ma xi má li san meg en ge dett kon cent rá ció 
a vég ter mék ben

egyéb kor lá to -
zá sok és kö ve -

tel mé nyek

a b c d e f]

36 He xa de cil am mó ni um flu o rid ua. 0,15% ua. He xa de cil am mó ni um flu o ri dot
tar tal maz
A 0,1–0,15% flu o ri dot tar tal ma zó
fog kré mek ese té ben, ha a cím ké zés
nem tar tal maz gyer me kek nek  szóló
el lenja val la tot (pl. „csak fel nõt tek
szá má ra aján lott”), kö te le zõ 
a kö vet ke zõ fi gyel mez te tés
fel tün te té se:
Hatéves vagy an nál fi a ta labb
gyer me kek: bor só nyi mennyi sé get
te gyen a fog ke fé re és ügyel jen arra, 
hogy gyer me ke fog mo sás köz ben
mi nél ke ve sebb fog kré met nyel jen
le! Más for rás ból szár ma zó flu o rid
be vi te le ese tén kér je ki fog or vo sa
vagy or vo sa ta ná csát!

37 3-(N-He xa de cil-N-2-hid ro xi e til-
am mó nia) pro pil bisz (2-hid ro xi e til)
am mó ni um di hid ro flu o rid

ua. 0,15% ua. 3-(N-He xa de cil-N-2-hid ro xi e til-
am mó nia) pro pil bisz (2-hid ro xi e til)
am mó ni um di hid ro flu o ri dot
tar tal maz
A 0,1–0,15% flu o ri dot tar tal ma zó
fog kré mek ese té ben, ha a cím ké zés
nem tar tal maz gyer me kek nek  szóló
el lenja val la tot (pl. „csak fel nõt tek
szá má ra aján lott”), kö te le zõ a
kö vet ke zõ fi gyel mez te tés
fel tün te té se:
Hatéves vagy an nál fi a ta labb
gyer me kek: bor só nyi mennyi sé get
te gyen a fog ke fé re és ügyel jen arra, 
hogy gyer me ke fog mo sás köz ben
mi nél ke ve sebb fog kré met nyel jen
le! Más for rás ból szár ma zó flu o rid
be vi te le ese tén kér je ki fog or vo sa
vagy or vo sa ta ná csát!
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[Re fe ren cia-
szám

Ha tó anyag neve

Kor lá to zá sok

Cím ké re fel íran dó fel hasz ná lá si fel té te lek
és fi gyel mez te té sekal kal ma zá si te rü let és/vagy fel hasz ná lás

ma xi má li san meg en ge dett kon cent rá ció 
a vég ter mék ben

egyéb kor lá to -
zá sok és kö ve -

tel mé nyek

a b c d e f]

38 NN’N’-Trisz(po li oxi eti lén)-
N-he xa de cilp ro pi lén di a min
di hid ro flu o rid

ua. 0,15% ua. NN’N’-trisz(po li oxi eti lén)-
N-he xa-de cilp ro pi lén di a min
di hid ro flu o ri dot tar tal maz
A 0,1–0,15% flu o ri dot tar tal ma zó
fog kré mek ese té ben, ha a cím ké zés
nem tar tal maz gyer me kek nek  szóló
el lenja val la tot (pl. „csak fel nõt tek
szá má ra aján lott”), kö te le zõ a
kö vet ke zõ fi gyel mez te tés
fel tün te té se:
Hatéves vagy an nál fi a ta labb
gyer me kek: bor só nyi mennyi sé get
te gyen a fog ke fé re és ügyel jen arra, 
hogy gyer me ke fog mo sás köz ben
mi nél ke ve sebb fog kré met nyel jen
le! Más for rás ból szár ma zó flu o rid
be vi te le ese tén kér je ki fog or vo sa
vagy or vo sa ta ná csát!

39 Ok ta de ce nil am mó ni um flu o rid ua. 0,15% ua. Ok ta de ce nil am mó ni um flu o ri dot
tar tal maz
A 0,1–0,15% flu o ri dot tar tal ma zó
fog kré mek ese té ben, ha a cím ké zés
nem tar tal maz gyer me kek nek  szóló
el lenja val la tot (pl. „csak fel nõt tek
szá má ra aján lott”), kö te le zõ 
a kö vet ke zõ fi gyel mez te tés
fel tün te té se:
Hatéves vagy an nál fi a ta labb
gyer me kek: bor só nyi mennyi sé get
te gyen a fog ke fé re és ügyel jen arra, 
hogy gyer me ke fog mo sás köz ben
mi nél ke ve sebb fog kré met nyel jen
le! Más for rás ból szár ma zó flu o rid
be vi te le ese tén kér je ki fog or vo sa
vagy or vo sa ta ná csát!
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[Re fe ren cia-
szám

Ha tó anyag neve

Kor lá to zá sok

Cím ké re fel íran dó fel hasz ná lá si fel té te lek
és fi gyel mez te té sekal kal ma zá si te rü let és/vagy fel hasz ná lás

ma xi má li san meg en ge dett kon cent rá ció 
a vég ter mék ben

egyéb kor lá to -
zá sok és kö ve -

tel mé nyek

a b c d e f]

40 Nát ri um flu or szi li kát ua. 0,15% ua. Nát ri um flu or szi li ká tot tar tal maz
A 0,1–0,15% flu o ri dot tar tal ma zó
fog kré mek ese té ben, ha a cím ké zés
nem tar tal maz gyer me kek nek  szóló
el lenja val la tot (pl. „csak fel nõt tek
szá má ra aján lott”), kö te le zõ a
kö vet ke zõ fi gyel mez te tés
fel tün te té se:
Hatéves vagy an nál fi a ta labb
gyer me kek: bor só nyi mennyi sé get
te gyen a fog ke fé re és ügyel jen arra, 
hogy gyer me ke fog mo sás köz ben
mi nél ke ve sebb fog kré met nyel jen
le! Más for rás ból szár ma zó flu o rid
be vi te le ese tén kér je ki fog or vo sa
vagy or vo sa ta ná csát!

41 Ká li um flu or szi li kát ua. 0,15% ua. Ká li um flu or szi li ká tot tar tal maz
A 0,1–0,15% flu o ri dot tar tal ma zó
fog kré mek ese té ben, ha a cím ké zés
nem tar tal maz gyer me kek nek  szóló
el lenja val la tot (pl. „csak fel nõt tek
szá má ra aján lott”), kö te le zõ a
kö vet ke zõ fi gyel mez te tés
fel tün te té se:
Hatéves vagy an nál fi a ta labb
gyer me kek: bor só nyi mennyi sé get
te gyen a fog ke fé re és ügyel jen arra, 
hogy gyer me ke fog mo sás köz ben
mi nél ke ve sebb fog kré met nyel jen
le! Más for rás ból szár ma zó flu o rid
be vi te le ese tén kér je ki fog or vo sa
vagy or vo sa ta ná csát!
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[Re fe ren cia-
szám

Ha tó anyag neve

Kor lá to zá sok

Cím ké re fel íran dó fel hasz ná lá si fel té te lek
és fi gyel mez te té sekal kal ma zá si te rü let és/vagy fel hasz ná lás

ma xi má li san meg en ge dett kon cent rá ció 
a vég ter mék ben

egyéb kor lá to -
zá sok és kö ve -

tel mé nyek

a b c d e f]

42 Am mó ni um flu or szi li kát ua. 0,15% ua. Am mó ni um flu or szi li ká tot
tar tal maz
A 0,1–0,15% flu o ri dot tar tal ma zó
fog kré mek ese té ben, ha a cím ké zés
nem tar tal maz gyer me kek nek  szóló
el lenja val la tot (pl. „csak fel nõt tek
szá má ra aján lott”), kö te le zõ 
a kö vet ke zõ fi gyel mez te tés
fel tün te té se:
Hatéves vagy an nál fi a ta labb
gyer me kek: bor só nyi mennyi sé get
te gyen a fog ke fé re és ügyel jen arra, 
hogy gyer me ke fog mo sás köz ben
mi nél ke ve sebb fog kré met nyel jen
le! Más for rás ból szár ma zó flu o rid
be vi te le ese tén kér je ki fog or vo sa
vagy or vo sa ta ná csát!

43 Mag né zi um flu or szi li kát ua. 0,15% ua. Mag né zi um flu or szi li ká tot
tar tal maz
A 0,1–0,15% flu o ri dot tar tal ma zó
fog kré mek ese té ben, ha a cím ké zés
nem tar tal maz gyer me kek nek  szóló
el lenja val la tot (pl. „csak fel nõt tek
szá má ra aján lott”), kö te le zõ 
a kö vet ke zõ fi gyel mez te tés
fel tün te té se:
Hatéves vagy an nál fi a ta labb
gyer me kek: bor só nyi mennyi sé get
te gyen a fog ke fé re és ügyel jen arra, 
hogy gyer me ke fog mo sás köz ben
mi nél ke ve sebb fog kré met nyel jen
le! Más for rás ból szár ma zó flu o rid
be vi te le ese tén kér je ki fog or vo sa
vagy or vo sa ta ná csát!”
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b) a 47. re fe ren cia szá mú sora he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:
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[Re fe ren cia-
szám

Ha tó anyag neve

Kor lá to zá sok

Cím ké re fel íran dó fel hasz ná lá si fel té te lek
és fi gyel mez te té sekal kal ma zá si te rü let és/vagy fel hasz ná lás

ma xi má li san meg en ge dett kon cent rá ció 
a vég ter mék ben

egyéb kor lá to -
zá sok és kö ve -

tel mé nyek

a b c d e f]

„47 Ni ko me ta nol hid ro flu o rid Száj hi gi é nés ter mé kek 0,15% flu or ra szá mol va.
Ha más, eb ben a mel lék let ben
en ge dé lye zett flu or tar tal mú
ve gyü let tel együtt hasz nál ják, 
az összes flu orkon cent rá ció nem
le het több 0,15%-nál

Ni ko me ta nol hid ro flu o ri dot
tar tal maz
A 0,1–0,15% flu o ri dot tar tal ma zó
fog kré mek ese té ben, ha a cím ké zés
nem tar tal maz gyer me kek nek  szóló
el lenja val la tot (pl. „csak fel nõt tek
szá má ra aján lott”), kö te le zõ 
a kö vet ke zõ fi gyel mez te tés
fel tün te té se:
Hatéves vagy an nál fi a ta labb
gyer me kek: bor só nyi mennyi sé get
te gyen a fog ke fé re és ügyel jen arra,
hogy gyer me ke fog mo sás köz ben
mi nél ke ve sebb fog kré met nyel jen
le! Más for rás ból szár ma zó flu o rid
be vi te le ese tén kér je ki fog or vo sa
vagy or vo sa tanácsát!”



c) az 56. re fe ren cia szá mú sora he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:
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[Re fe ren cia-
szám

Ha tó anyag neve

Kor lá to zá sok

Cím ké re fel íran dó fel hasz ná lá si fel té te lek
és fi gyel mez te té sekal kal ma zá si te rü let és/vagy fel hasz ná lás

ma xi má li san meg en ge dett kon cent rá ció 
a vég ter mék ben

egyéb kor lá to -
zá sok és kö ve -

tel mé nyek

a b c d e f]

„56 Mag né zi um flu o rid Fog hi gi é nés ter mé kek 0,15% F-ra szá mol va.
Ha más, eb ben a mel lék let ben
en ge dé lye zett flu or tar tal mú
ve gyü let tel együtt hasz nál ják, 
az összes flu or kon cent rá ció nem
le het több mint 0,15%

Mag né zi um flu o ri dot tar tal maz
A 0,1–0,15% flu o ri dot tar tal ma zó
fog kré mek ese té ben, ha a cím ké zés
nem tar tal maz gyer me kek nek  szóló
el lenja val la tot (pl. „csak fel nõt tek
szá má ra aján lott”), kö te le zõ a
kö vet ke zõ fi gyel mez te tés
fel tün te té se:
Hatéves vagy an nál fi a ta labb
gyer me kek: bor só nyi mennyi sé get
te gyen a fog ke fé re és ügyel jen arra,
hogy gyer me ke fog mo sás köz ben
mi nél ke ve sebb fog kré met nyel jen
le! Más for rás ból szár ma zó flu o rid
be vi te le ese tén kér je ki fogorvosa
vagy orvosa tanácsát!”



Az egészségügyi miniszter
4/2008. (I. 16.) EüM

r e n d e l e t e

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel
nélkül elismerésre kerülõ egyes egészségügyi

oklevelek, bizonyítványok és a képesítés
megszerzésérõl  szóló egyéb tanúsítványok

megnevezésérõl és az ezen okiratok birtokosaival
azonos jogállású személyek körérõl

A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl
 szóló 2001. évi C. tör vény 67.  § (3) be kez dé se a) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, 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.  § 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.  §

Az Eu ró pai Unió tag ál la má ban, az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes más ál lam ban, to -
váb bá olyan ál lam ban, amely nek ál lam pol gá ra az Eu ró pai
Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam kö zött
lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az Eu ró pai Gaz da -
sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ál lam -
pol gá rá val azo nos jog ál lást él vez, tag ál la mi ál lam pol gár
ré szé re, va la mint a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek
el is me ré sé rõl  szóló 2001. évi C. tör vény 28.  § (2) be kez dé -
se alap ján a tag ál lam ál lam pol gá rá val azo nos meg íté lés alá 
esõ sze mély ré szé re ki ál lí tott, a kép zés si ke res el vég zé sét
ta nú sí tó, e ren de let

a) 1. szá mú mel lék le te sze rin ti ál ta lá nos or vo si, szak -
orvosi, há zi or vo si,

b) 2. szá mú mel lék le te sze rin ti ápo lói,

c) 3. szá mú mel lék le te sze rin ti fog or vo si és szakfog -
orvosi,

d) 4. szá mú mel lék le te sze rin ti szü lész nõi,

e) 5. szá mú mel lék le te sze rin ti gyógy sze ré szi

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 (a továb biak ban együtt: ok -
le vél) a Ma gyar Köz tár sa ság ban fel té tel nél kül ke rül nek
el is me rés re, e ren de let és a kü lön jog sza bály ren del ke zé sei 
sze rint.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de tést kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.
 (2) E ren de let sza bá lya it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in -
dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.
 (3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az Eu ró pai Kö zös sé gi irány el vek ha tá lya alá tar -
tozó, fel té tel nél kül el is me rés re ke rü lõ, egyes egész ség -
ügyi ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok és a ké pe sí tés megszer -
zésérõl  szóló egyéb ta nú sít vá nyok meg ne ve zé sé rõl  szóló
30/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let, to váb bá az Eu ró pai
Kö zös sé gi irány el vek ha tá lya alá tar to zó, fel té tel nél kül el -
is me rés re ke rü lõ, egyes egész ség ügyi ok le ve lek, bi zo nyít -
vá nyok és a ké pe sí tés meg szer zé sé rõl  szóló egyéb tanú -
sítványok meg ne ve zé sé rõl  szóló 30/2004. (IV. 26.)
ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 31/2007. (VI. 27.)
EüM ren de let.

3.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus nak való meg -
fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/36/EK irány -
el ve a szak mai ké pe sí té sek el is me ré sé rõl (a továb biak ban:
irány elv) 21. cikk (1)–(3) be kez dé se, 23. cik ke, 27. cikk
(1) és (2) be kez dé se, 33. cik ke, 37. cik ke, 43. cik ke,
45. cikk (3) be kez dé se, V. mel lék let 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3.,
5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.5.2., 5.6.2. pont ja, va la mint
az irány elv nek az azt mó do sí tó 2006/100/EK ta ná csi
irány elv mel lék le te V. fe je ze té nek

aa) b) pont já val meg ál la pí tott 33a. cik ke,
ab) c) pont já val mó do sí tott 37. cikk (1) be kez dé se,
ac) d) pont já val meg ál la pí tott 43a. cik ke,
ad) f)–m) pont já val mó do sí tott 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3.,

5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3. pont ja,
ae) o)–p) pont já val mó do sí tott 5.5.2., 5.6.2. pont ja;
b) a Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si

Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság, a
Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel
Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár -
sa ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, va la mint az Eu ró pai
Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló
ok mány, II. Mel lék let 2 C. pont.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez 

A Magyarországon kiállított orvosi, szakorvos, háziorvosi oklevelek és az azokkal 
egyenértékű, feltétel nélkül elismerésre kerülő oklevelek  

A) Az orvosi oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint a képesítést 
kísérő igazolások Magyarországon, valamint az egyes tagállamokban: 

 

 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás 
 Belgium  – Diploma van arts  

(Orvosi oklevél) –  
Diplôme de docteur en 
médecine  
(Orvosdoktori oklevél) 

 1. De universiteiten/les 
universités (Egyetemek)  
2. De bevoegde 
Examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap  
(A Flamand Közösség 
illetékes vizsgáztató 
bizottsága) /  
le Jury compétent 
d’enseignement de la 
Communauté francaise  
(A Francia Közösség 
illetékes oktatási bizottsága)

  

 Bulgária  Диплома за висше  
образование на  
образователно- 
квалификационна  
степен “магистър” по  
“Медицина” и  
професионална  
квалификация  
“Магистър-лекар  
   
(Felsőfokú diploma a 
„medicina magisztere” 
fokozatú szakképzésről és a 
„magiszter-orvos” 
szakképzettségről) 

 Медицински факултет 
във Висше медицинско 
училище  
(Медицински  
университет, Висш  
медицински  
институт в Република  
България)  
(Orvosi Egyetem, Bolgár 
Köztársaság Felsőfokú 
Egészségügyi Főiskolája) 

  

 Cseh Köztársaság  Diplom o ukoncení studia 
ve studijním programu 
všeobecné lékařství (doktor 
medicíny, MUDr.)  
[Az általános orvosképzés 
tanulmányi program 
befejezését igazoló oklevél 
(orvosdoktor, MUDr.-
medicinae universalis 
doctor)] 

 Lékářská fakulta univerzity 
v České republice  
(A Cseh Köztársaság 
egyetemeinek 
orvostudományi kara) 

 Vysvědčení o státní 
rigorózní zkoušce 
(Bizonyítvány egyetemi 
államvizsgáról) 

 Dánia  Bevis for bestået 
laegevidenskabelig 
Embedseksamen  
(A sikeres orvostudományi 
tisztviselői vizsga letételét 
igazoló bizonyítvány) 

 Medicinsk 
universitetsfakultet  
(Egyetem orvostudományi 
kara) 

 1. Autorisation som laege, 
udstedt af 
Sundhedsstyrelsen og  
(Orvosi jogosítvány, 
amelyet az Egészségügyi 
Igazgatóság állít ki)  
2. Tilladelse til 
selvstaendigt virke som 
laege (dokumentation for 
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás 
gennemført praktisk 
uddannelse), udstedt af 
Sundhedsstyrelsen  
(Engedély önálló orvosi 
tevékenység végzésére (a 
gyakorlati képzés elvégzését 
bizonyító okirat), az 
Egészségügyi Igazgatóság 
állítja ki) 

 Németország  1. Zeugnis über die 
Ärztliche Prüfung  
(Orvosi vizsgabizonyítvány) 
2. Zeugnis über die 
Arztliche Staatsprüfung und 
Zeugnis über die 
Vorbereitungszeit als 
Medizinalassistent, soweit 
diese nach den deutschen 
Rechtsvorschriften noch für 
den Abschluss der 
ärztlichen Ausbildung 
vorgesehen war  
(Orvosi államvizsga 
bizonyítvány és 
bizonyítvány az orvosi 
asszisztensi előkészítő 
gyakorlati időszak 
letöltéséről) 

 Zuständige Behörden  
(Illetékes hatóságok) 

 

 Észtország  Diplom arstiteaduses 
őppekava läbimise kohta  
(Oklevél az orvostudományi 
képzési követelmények 
teljesítéséről) 

 Tartu Ülikool  
(Tartui Egyetem) 

  

 Görögország  Πτυχíο Ιατρικηζ  
(Egyetemi orvosi oklevél) 

 1. Ιατρικη ∑χολη 
Πανεπιστηµíου  
(Egyetem orvostudományi 
kara)  
2. ∑χολη Επιστηµων 
Υγεíαζ, Τµηµα Ιατρικηζ 
Πανεπιστηµíου 
(Egyetem 
egészségtudományi karának 
orvostudományi intézete) 

  

 Spanyolország  Título de Licenciado en 
Medicina y Cirugía  
(Egyetemi orvosi és sebészi 
doktori oklevél) 

 Ministerio de Educación y 
Cultura/El rector de una 
Universidad  
(Oktatási és Kulturális 
Minisztérium/Egyetemi 
rektor) 

  

 Franciaország  Diplôme d’Etat de docteur 
en médecine  
(Állami orvosdoktori 
oklevél) 

 Universités  
(Egyetemek) 

  

 Írország  Primary qualification  
(Alapképesítés) 

 Competent examining body 
(Illetékes vizsgáztató 
testület) 

 Certificate of experience  
(Bizonyítvány gyakorlatról) 
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás 
 Izland  Embættispróf í 

læknisfræði, candidatus 
medicinae (cand. Med.) 

 Háskóli Íslands  Vottorð um viðbótarnám 
(kandidatsár) útgefið af 
Heilbrigðis- og 
Tryggingamálaráðuneytinu 

 Olaszország  Diploma di laurea in 
medicina e chirurgiaű  
(Egyetemi orvosi és sebészi 
oklevél) 

 Universita  
(Egyetem) 

 Diploma di abilitazione 
all’esercizio della medicina 
e chirurgia  
(Orvosi és sebészi praxisra 
feljogosító oklevél) 

 Ciprus  Πιστοποιητικó Εγγραψηζ 
Ιατρου  
(Bizonyítvány az orvosi 
nyilvántartásba vételről) 

 Ιατρικó ∑υµβουλιο  
(Orvosi Tanács) 

  

 Lettország  Ārsta diploms  
(Orvosi oklevél) 

 Universitātes tipa 
augstskola  
(Egyetemi típusú főiskola) 

  

 Liechtenstein  Minden, az A) pontban 
felsorolt oklevél, amelyet 
valamely másik 
tagállamban állítottak ki 

 Illetékes hatóságok  Gyakorlati képzési 
bizonyítvány 

 Litvánia  Aukštojo mokslo diplomas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
kvalifikaciją  
(Orvosi képesítés 
megszerzését tanúsító 
felsőoktatási oklevél) 

 Universitetas  
(Egyetem) 

 Internatūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą 
medicinos gydytojo 
profesinę kvalifikaciją  
(Általános orvosi 
szakbizonyítvány 
megszerzését tanúsító 
internatúra-bizonyítvány) 

 Luxemburg  Diplőme d’Etat de docteur 
en médecine, chirurgie et 
accouchements  
(Állami orvos-, sebész- és 
szülészdoktori oklevél) 

 Jury d’examen d’Etat  
(Állami vizsgabizottság) 

 Certificat de stage  
(Gyakorlati képzési 
bizonyítvány) 

 Magyarország  Általános orvos oklevél 
(doctor medicinae 
universae, röv.: dr. med. 
univ.) 

 Egyetem   

 Málta  Lawrja ta’ Tabib 
talMedicina u l-Kirurġija  
(Általános orvosi és sebészi 
képesítés) 

 Universita` ta’ Malta  
(Máltai Egyetem) 

 Ċertifikat ta’ registrazzjoni 
maħruġ mill-Kunsill 
Mediku  
(Az Orvosi Tanács által 
kiállított bizonyítvány a 
nyilvántartásba vételről) 

 Hollandia  Getuigschrift van met goed 
gevolg afgelegd artsexamen 
(Bizonyítvány jó 
eredménnyel letett orvosi 
vizsgáról) 

 Faculteit Geneeskunde  
(Orvostudományi Kar) 

  

 Norvégia  Vitnemål for fullført grad 
candidata/candidatus 
medicinae, röv.: cand.med. 
(Candidata/candidatus 
medicinae, röv.: cand.med. 
fokozat megszerzést tanúsító 
oklevél) 

 Medisinsk 
universitetsfakultet  
(Egyetem orvostudományi 
kara) 

 Bekreftelse på praktisk 
tjeneste som lege utstedt av 
kompetens offentlig 
myndighet  
(Az illetékes hatóság által 
kiállított, gyakorlat 
elvégzését tanúsító oklevél) 
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás 
 Ausztria  1. Urkunde über die 

Verleihung des 
akademischen Grades 
Doktor der gesamten 
Heilkunde (bzw. Doctor 
medicinae universae, 
Dr.med.univ.)  
(Általános orvosi (ill. a 
Doctor medicinae 
universae, Dr. med. univ.)  
tudományos fokozat 
odaítéléséről szóló oklevél) 
2. Diplom über die 
spezifische Ausbildung zum 
Arzt für Allgemeinmedizin 
bzw. Facharztdiplom  
(Általános orvosi 
szakképesítést igazoló 
oklevél, ill. szakorvosi 
oklevél) 

 1. Medizinische Fakultät 
einer Universität  
(Egyetemi Orvostudományi 
Kar)  
2. Österreichische 
Ärztekammer  
(Osztrák Orvosi Kamara) 

  

 Lengyelország  Dyplom ukończenia 
studiów wyższych na 
kierunku lekarskim z 
tytułem „lekarza”  
(Egyetemi orvostudományi 
kar elvégzését igazoló 
oklevél „orvos” címmel) 

 1. Akademia Medyczna  
(Orvostudományi 
Akadémia),  
2. Uniwersytet Medyczny 
(Orvostudományi Egyetem), 
3. Collegium Medicum 
Uniwersytetu 
Jagiellońskiego  
(A Jagello Egyetem 
orvostudományi kara 
(Collegium Medicum)) 

 Lekarski Egzamin 
Państwowy  
(Orvosi államvizsga) 

 Portugália  Carta de Curso 
delicenciatura em medicina 
(Orvosi tanulmányok 
befejezését tanúsító oklevél) 

 Universidades  
(Egyetemek) 

 Diploma comprovativo da 
conclusão do internato 
geralemitido pelo 
Ministério da Saúde  
(Az Egészségügyi 
Minisztérium által kiadott 
oklevél az általános szakmai 
(bentlakásos) gyakorlat 
befejezéséről) 

 Románia  Diplomă de licenţă de 
doctor medic  
(Orvosi egyetemi oklevél)  
(Orvos) 

 Universităţi  
(Tudományegyetem) 

  

 Szlovénia  Diploma, s katero se 
podeljuje strokovni naslov 
„doktor medicine / 
doktorica medicine”  
(Az orvostudomány 
doktora/doktornője szakmai 
cím odaítéléséről szóló 
oklevél) 

 Univerza  
(Egyetem) 

  

 Szlovákia  Vysokoškolskỳ diplom o 
udelení akademického titulu 
„doktor medicíny” 
(„MUDr.”)  
(Felsőfokú orvosi 
tanulmányok befejezést 

 Vysoká škola  
(Egyetem) 
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás 
igazoló oklevél 
„orvosdoktor” cím 
megszerzéséről („MUDr. – 
medicinae universalis 
doctor”)) 

 Finnország  Lääketieteen lisensiaatin 
tutkinto / medicine 
licentiatexamen  
(Egyetemi fokozatú orvosi 
képesítés) 

 1. Helsingin yliopisto / 
Helsingfors universitet 
(Helsinki egyetem)  
2. Kuopion yliopisto  
(Kupioi egyetem)  
3. Oulun yliopisto  
(Oului egyetem)  
4. Tampereen yliopisto 
(Tamperei egyetem)  
5. Turun yliopisto  
(Turkui egyetem) 

 Todistus lääkärin 
perusterveydenhuollon 
lisäkoulutuksesta / 
examensbevis om 
tilläggsutbildning för läkare 
inom primärvården  
(Bizonyítvány az orvos 
kiegészítő képzéséről az 
egészségügyi alapellátás 
terén) 

 Svédország  Läkarexamen  
(Orvosi oklevél) 

 Universitet  
(Egyetem) 

 Bevis om praktisk 
utbildning som utfärdas av 
Socialstyrelsen  
(A Társadalombiztosítási 
Igazgatóság által kiadott 
igazolás gyakorlati 
képzésről) 

 Svájc  – Diplôme fédéral de 
médecin 
(Szövetségi orvosi oklevél)  
 
- Eidgenössisches Arztdiplom
(Szövetségi okleveles orvos)  
 
 
 – Diploma federale di 
medico 
(Szövetségi orvosi oklevél) 

 Département fédéral de 
l’intérieur  
(Szövetségi 
Belügyminisztérium) 

 Eidgenössisches 
Departement des Innern 
(Szövetségi 
Belügyminisztérium) 

 Dipartimento federale 
dell’interno 
(Szövetségi 
Belügyminisztérium) 

  

 Egyesült Királyság  Primary qualification  
(Alapképesítés) 

 Competent examining body 
(Illetékes vizsgáztató 
testület) 

 Certificate of experience  
(Bizonyítvány gyakorlatról) 

 
 
 

B) A szakorvosi oklevelek általános megnevezései, kibocsátó szervei 
Magyarországon valamint az egyes tagállamokban: 

 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
 Belgium  Bijzondere beroepstitel van 

geneesheerspecialist  
(Szakorvosi különleges foglalkozási cím) 
/ Titre professionnel particulier de 
médecin spécialiste (Szakorvosi szakmai 
cím birtokosa) 

 Minister bevoegd voor 
Volksgezondheid  
(Népegészségügyért felelős miniszter) / 
Ministre de la Santé publique  
(Népegészségügyi Miniszter) 

 Bulgária  Свидетелство за призната спец- 
Иалност  
(Bizonyítvány az elismert 
szakképesítésről) 

 Медицински университет, Висш 
медицински институт или 
Военномедицин-ска академия 
(Orvosi Egyetem, Felsőfokú 
Egészségügyi Főiskola 
Katonaorvosi Akadémia) 
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
 Cseh Köztársaság  Diplom o specializaci  

(Szakosodásról szóló oklevél) 
 Ministerstvo zdravotnictví  
(Egészségügyi Minisztérium) 

 Dánia  Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som speciallaege  
(Bizonyítvány a szakorvosi cím 
megszerzéséről) 

 Sundhedsstyrelsen  
(Egészségügyi Igazgatóság) 

 Németország  Fachärztliche Anerkennung (Elismert 
szakorvosi bizonyítvány) 

 Landesärztekammer  
(Tartományi orvosi kamara) 

 Észtország  Residentuuri lőputunnistus eriarstiabi 
erialal  
(Rezidentúra záróbizonyítvány 
szakorvosi szakon) 

 Tartu Ülikool  
(Tartui Egyetem) 

 Görögország  Τιτλοζ Ιατρικηζ Ειδικóτηταζ 
(Szakorvosi bizonyítvány) 

 1. Νοµαρχιακη Αυτοδιοíκηση  
(Megyei önkormányzat)  
2. Νοµαρχíα  
(Megyefőnökség (prefektúra)) 

 Spanyolország  Título de Especialista  
(Szakorvosi képesítés) 

 Ministerio de Educación y Cultura  
(Oktatási és Kulturális 

 Franciaország  1. Certificat d’études spéciales de 
médecine 
(Szakorvosi tanulmányokat igazoló 
bizonyítvány)  
2. Attestation de médecin spécialiste 
qualifié  
(Szakorvosi képesítési bizonyítvány)  
3. Certificat d’études spéciales de 
médecine  
(Szakorvosi tanulmányokat igazoló 
bizonyítvány)  
4. Diplôme d’études spécialisées ou 
spécialisation complémentaire 
qualifiante de médecine  
(Szakorvosi vagy kiegészítő szakosított 
tanulmányokat igazoló oklevél) 

 1. 3. 4. Universités  
(Egyetemek)  
2. Conseil de l’Ordre des médecins  
(Orvosi Kamara Tanácsa) 

 Írország  Certificate of Specialist doctor  
(Szakorvosi bizonyítvány) 

 Competent authority  
(Illetékes hatóság) 

 Izland  Sérfræðileyfi  
(Szakosodás/szakorvosi engedély) 

 Heilbrigðis- og 
Tryggingamálaráðuneyti  
(Egészségügyi és Társadalombiztosítási 
Minisztérium) 

 Olaszország  Diploma di medico specialista  
(Szakorvosi oklevél) 

 Universita  
(Egyetem) 

 Ciprus  Πιστοποιητικó Αναγνωρισηζ 
Ειδικóτηταζ  
(Szakképesítő bizonyítvány) 

 Ιατρικó ∑υµβουλιο  
(Orvosi Tanács) 

 Lettország  „Sertifikāts” – kompetentu iestāzu 
izsniegts dokuments, kas apliecina, ka 
persona ir nokārtojusi sertifikācijas 
eksāmenu specialitātē  
(„Bizonyítvány” – kompetens 
intézmények által kibocsátott irat, amely 
igazolja, hogy a személy letette a 
szakvizsgát a szakmában) 

 Latvijas Ārstu biedrība  
(Lett Orvosok Egyesülete)  
Latvijas Ārstniecības personu 
profesionālo organizāciju savienība  
(Lett Egészségügyi Dolgozók 
Szakszervezeteinek Szövetsége) 

 Liechtenstein  Minden, a B) pontban felsorolt oklevél, 
amelyet valamely másik tagállamban 
állítottak ki 

 Illetékes hatóságok 
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
 Litvánia  Rezidentūros pažymejimas, nurodantis 

suteiktą gydytojo specialisto profesinę 
kvalifikaciją  
(Szakorvosi bizonyítvány megszerzését 
tanúsító rezidentúra-bizonyítvány) 

 Universitetas  
(Egyetem) 

 Luxemburg  Certificat de médecin spécialiste  
(Szakorvosi bizonyítvány) 

 Ministre de la Santé publique  
(Népegészségügyi Minisztérium) 

 Magyarország  Szakorvosi bizonyítvány  Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

 Málta  Ċertificat ta’ Speċjalista Mediku  
(Szakorvosi bizonyítvány) 

 Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti  
(Szakképzettséget Elismerő Bizottság) 

 Hollandia  Bewijs van inschrijving in een 
Specialistenregister  
(Igazolás szakorvosi nyilvántartásba 
történő felvételről) 

 1. Medisch Specialisten Registratie 
Commissie (MSRC) van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot 
Bevordering der Geneeskunst  
(Holland Királyi Orvostudományi 
Fejlesztési Társaság Szakorvosi 
Nyilvántartási Bizottsága (MSRC))  
2. Sociaal-Geneeskundigen Registratie 
Commissie van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot 
Bevordering der Geneeskunst  
(Holland Királyi Orvostudományi 
Fejlesztési Társaság Társadalom-
orvostani Nyilvántartási Bizottsága)  
3. Huisarts en Verpleeghuisarts 
Registratie Commissie (HVRC) van de 
Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot Bevordering der 
Geneeskunst  
(Holland Királyi Orvostudományi 
Fejlesztési Társaság Háziorvosi és 
Ápolási Otthoni Orvosi Nyilvántartási 
Bizottsága (HVRC)) 

 Norvégia  Spesialistgodkjenning  
(Szakorvosi oklevél) 

 Den norske laegeforening ihht. delegert 
myndighet  
(A norvég orvosi kamara által 
jóváhagyott hatóság) 

 Ausztria  Facharztdiplom  
(Szakorvosi oklevél) 

 Österreichische Ärztekammer  
(Osztrák Orvosi Kamara) 

 Lengyelország  Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
(Szakorvosi címet adó oklevél) 

 Centrum Egzaminów Medycznych 
(Orvostudományi Vizsgáztató Központ) 

 Portugália  1. Grau de assistente e/ou  
(Asszisztensi fokozat és/vagy)  
2. Titulo de especialista  
(Szakorvosi cím) 

 1. Ministério da Saúde  
(Egészségügyi Minisztérium)  
2. Ordem dos Médicos  
(Orvosi Kamara) 

 Románia  Certificat de medic specialist 
(Szakorvosi oklevél) 

 Ministerul Sănătăţii Publici 
(Egészségügyi Minisztérium) 

 Szlovénia  Potrdilo o opravljenem specialističnem 
izpitu  
(A szakorvosi vizsga letételéről szóló 
igazolás) 

 1. Ministrstvo za zdravje  
(Egészségügyi Minisztérium)  
2. Zdravniska zbornica Slovenije  
(Szlovén Orvosi Kamara) 

 Szlovákia  Diplom o špecializácii  
(Szakosításról szóló oklevél) 

 Slovenská zdravotnícka univerzita,  
(Szlovák Egészségügyi Egyetem) 
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
 Finnország  Erikoislääkärin tutkinto / 

specialläkarexamen  
(Szakorvosi képesítés) 

 1. Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet  
(Helsinki egyetem)  
2. Kuopion yliopisto  
(Kupioi egyetem)  
3. Oulun yliopisto  
(Oului egyetem)  
4. Tampereen yliopisto  
(Tamperei egyetem)  
5. Turun yliopisto  
(Turkui egyetem) 

 Svédország  Bevis om specialkompetens som läkare, 
utfärdat av Socialstyrelsen  
(A Társadalombiztosítási Igazgatóság 
által kiadott szakorvosi oklevél) 

 Socialstyrelsen  
(Társadalombiztosítási Igazgatóság) 

 Svájc  Diplôme de médecin spécialiste 
(Szakorvos) 
 
Diplom als Facharzt 
(Szakorvos) 
 

 Diploma di medico specilista 
(Szakorvos) 
 

 Département fédéral de l’intérieur et 
Fédération des médecins suisses 
(Szövetségi Belügyminisztérium) 
 Eidgenössisches Departement 
des Innern und Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte 
 Dipartimento federale dell’interno e 
Federazione dei medici svizzeri 

 Egyesült Királyság  Certificate of Completion of specialist 
Training (Bizonyítvány szakorvosi 
képzés teljesítéséről) 

 Competent authority (Illetékes hatóság) 

 
 
 

C) Az egyes szakorvosi szakképesítések megnevezései Magyarországon, 
valamint az egyes tagállamokban: 
 Ország Megnevezés   

 Allergológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év 

 

 Belgium  –   
 Bulgária  Клинична алергология   
 Cseh Köztársaság  Alergologie a klinická imunologie   
 Dánia  Medicinsk allergologi / medicinske 

overfølsomhedssygdomme 
  

 Németország  –   
 Észtország  –   
 Görögország  Aλλεργιολογία   
 Spanyolország  Alergología   
 Franciaország  –   
 Írország  –   
 Izland  Ofnæmislaekningar   
 Olaszország  Allergologia ed immunologia clinica   
 Ciprus  Aλλεργιολογία   
 Lettország  Alergoloģija   
 Liechtenstein  Allergologie und klinische 

Immunologie 
  

 Litvánia  Alergologija ir klinikiné imunologija   
 Luxemburg  –   
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 Ország Megnevezés   
 Magyarország  Allergológia és klinikai immunológia   
 Málta  –   
 Hollandia  Allergologie en inwendige geneeskunde   
 Norvégia  –   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  Alergologia   
 Portugália  Imuno-alergologia   
 Románia  Alergologie şi imunologie clinică   
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  Klinická imunológia a alergológia   
 Finnország  –   
 Svédország  Allergisjukdomar   
 Svájc  Allergologie et immunologie clinique  

Allergologie und klinische Immunologie 
Allergologia e immunológia clinica 

  

 Egyesült Királyság  –   

 Aneszteziológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év 

 Belgium  Anesthésie-réanimation / 
Anesthesie reanimatie 

  

 Bulgária  Анестезиология и интензивно 
лечение 

  

 Cseh Köztársaság  Anesteziologie a resuscitace   
 Dánia  Anæstesiologi   
 Németország  Anästhesiologie   
 Észtország  Anestesioloogia   
 Görögország  Aναισθησιολογία   
 Spanyolország  Anestesiología y Reanimación   
 Franciaország  Anesthésiologie-Réanimation 

chirurgicale 
  

 Írország  Anaesthesia   
 Izland  Svæfinga- og gjörgæslulæknisfræði   
 Olaszország  Anestesia e rianimazione   
 Ciprus  Aναισθησιολογία   
 Lettország  Anestezioloģija un reanimatoloģija   
 Liechtenstein  Anästhesiologie   
 Litvánia  Anesteziologija reanimatologija   
 Luxemburg  Anesthésie-réanimation   
 Magyarország  Aneszteziológia és intenzív terápia  

(1978 előtt: anaeszthesiológia) 
  

 Málta  Anesteżija u Kura Intensiva   
 Hollandia  Anesthesiologie   
 Norvégia  Anestesiologi   
 Ausztria  Anästhesiologie und Intensivmedizin   
 Lengyelország  Anestezjologia i intensywna terapia   
 Portugália  Anestesiologia   
 Románia  Anestezie şi terapie intensivă   
 Szlovénia  Anesteziologija, reanimatologija in 

perioperativna intenzivna medicina 
  

 Szlovákia  Anestéziológia a intenzívna medicína   
 Finnország  Anestesiologia ja tehohoito /  

Anestesiologi och intensivvård 
  

 Svédország  Anestesi och intensivvård   
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 Ország Megnevezés   
 Svájc  Anesthésiologie  

Anästhesiologie  
Anestesiologia 

  

 Egyesült Királyság  Anaesthetics   

 Arc-, állcsont- és szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés)  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Stomatologie et chirurgie orale et 
maxillo- 
faciale / stomatologie en mond-, kaak- 
en aangezichtschirurgie 

  

 Bulgária  –   
 Cseh Köztársaság  –   
 Dánia  –   
 Németország  Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie   
 Észtország  –   
 Görögország  –   
 Spanyolország  –   
 Franciaország  –   
 Írország  Oral and maxillo-facial surgery   
 Izland  –   
 Olaszország  –   
 Ciprus  Σταµατο-Γναθο- 

Пροσωποχειρουργικη 
  

 Lettország  –   
 Liechtenstein  Kiefer- und Gesichtschirurgie   
 Litvánia  –   
 Luxemburg  Chirurgie dentaire, orale et maxillo-

faciale 
  

 Magyarország  Arc-állcsont-szájsebészet   
 Málta  Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ   
 Hollandia  –   
 Norvégia  Kjevekirurgi og munnhulesykdommer   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  –   
 Portugália  –   
 Románia  –   
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  –   
 Finnország  Suu- ja leukakirurgia / oral och 

maxillofacial kirurgi 
  

 Svédország  –   
 Svájc  Chirurgie maxillo-faciale  

Kiefer- und Gesichtschirurgie  
Chirurgia mascello-facciale 

  

 Egyesült Királyság  Oral and maxillo-facial surgery   

 Arc- és állkapocs-sebészet (orvosi alapképzés)  
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év 

 Belgium  –   
 Bulgária  Лицево-челюстна хирургия   
 Cseh Köztársaság  Maxilofaciální chirurgie   
 Dánia  –   
 Németország  –   
 Észtország  –   
 Görögország  –   
 Spanyolország  Cirugía oral y maxilofacial   
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 Ország Megnevezés   
 Franciaország  Chirurgie maxillo-faciale et 

stomatologie 
  

 Írország  –   
 Izland  –   
 Olaszország  Chirurgia maxillo-facciale   
 Ciprus  –   
 Lettország  Mutes, sejas un žokļu ķirurģija   
 Liechtenstein  –   
 Litvánia  Veido ir žandikaulių chirurgija   
 Luxemburg  Chirurgie maxillo-faciale   
 Magyarország  Szájsebészet   
 Málta  –   
 Hollandia  –   
 Norvégia  –   
 Ausztria  Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie   
 Lengyelország  Chirurgia szczękowo-twarzowa   
 Portugália  Cirurgia maxilo-facial   
 Románia  –   
 Szlovénia  Maksilofacialna kirurgija   
 Szlovákia  Maxilofaciálna chirurgia   
 Finnország  –   
 Svédország  –   
 Svájc  –   
 Egyesült Királyság  –   

 Általános haematológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év 

 Belgium  –   
 Bulgária  Трансфузионна хематология   
 Cseh Köztársaság  Hematologie a transfúzní lékařství   
 Dánia  Haematologi / blodsygdomme   
 Németország  Innere Medizin und Schwerpunkt 

Hämatologie und Onkologie 
  

 Észtország  Hematoloogia   
 Görögország  Aιµατολογία   
 Spanyolország  Hematología y hemoterapia   
 Franciaország  –   
 Írország  Haematology   
 Izland  Blóðmeinafræði   
 Olaszország  Ematologia   
 Ciprus  Aιµατολογία   
 Lettország  Hematoloģija   
 Liechtenstein  Hämatologie   
 Litvánia  Hematologija   
 Luxemburg  Hématologie   
 Magyarország  Haematológia   
 Málta  Ematoloġija   
 Hollandia  –   
 Norvégia  Blodsykdommer   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  Hematologia   
 Portugália  Imuno-hemoterapia   
 Románia  Hematologie   
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  Hematológia a transfúziológia   
 Finnország  Kliininen hematologia / Klinisk 

hematologi 
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 Ország Megnevezés   
 Svédország  Hematologi   
 Svájc  Hématologie  

Hämatologie  
Ematologia 

  

 Egyesült Királyság  Haematology   

 Baleseti és sürgősségi orvostan 
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év 

 Belgium  –   
 Bulgária  Спешна медицина   
 Cseh Köztársaság  Traumatologie  

Urgentní medicína 
  

 Dánia  –   
 Németország  –   
 Észtország  –   
 Görögország  –   
 Spanyolország  –   
 Franciaország  –   
 Írország  Emergency medicine   
 Izland  –   
 Olaszország  –   
 Ciprus  –   
 Lettország  –   
 Liechtenstein  –   
 Litvánia  –   
 Luxemburg  –   
 Magyarország  Traumatológia   
 Málta  Mediċina tal-Accidenti u 1 Emerġenza   
 Hollandia  –   
 Norvégia  –   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  Medycyna ratunkowa   
 Portugália  –   
 Románia  Medicină de urgenţă   
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  Úrazová chirurgia 

Urgentná medicína 
  

 Finnország  –   
 Svédország  –   
 Svájc  –   
 Egyesült Királyság  Accident and emergency medicine   

Belgyógyászat  
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év 

 Belgium  Médecine interne / Inwendige 
geneeskunde 

  

 Bulgária  Вътрешни болести   
 Cseh Köztársaság  Vnitřní lékařství   
 Dánia  Intem medicin   
 Németország  Innere Medizin   
 Észtország  Sisehaigused   
 Görögország  Пαθολογία   
 Spanyolország  Medicina interna   
 Franciaország  Médecine interne   
 Írország  General medicine   
 Izland  Lyflækningar   
 Olaszország  Medicina interna   
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 Ország Megnevezés   
 Ciprus  Пαθολογία   
 Lettország  Internā medicīna   
 Liechtenstein  Innere Medizin   
 Litvánia  Vidaus ligos   
 Luxemburg  Médecine interne   
 Magyarország  Belgyógyászat  

(1978 előtt: belbetegségek) 
  

 Málta  Mediċina Interna   
 Hollandia  Interne geneeskunde   
 Norvégia  Indremedisin   
 Ausztria  Innere Medizin   
 Lengyelország  Choroby wewnetrzne   
 Portugália  Medicina interna   
 Románia  Medicină internă   
 Szlovénia  Interna medicina   
 Szlovákia  Vnútorné lekárstvo   
 Finnország  Sisätaudit / Inre medicin   
 Svédország  Internmedicin   
 Svájc  Médecine interne  

Innere Medizin  
Medicina interna 

  

 Egyesült Királyság  General (internal) medicine   

 Bőr- és nemibeteg-gyógyászat  
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év 

 Belgium  Dermato-vénéréologie / dermato-
venerologie 

  

 Bulgária  Кожни и венерически болести   
 Cseh Köztársaság  Dermatovenerologie   
 Dánia  Dermato-venerologi / hud- og 

kønssygdomme 
  

 Németország  Haut- und Geschlechtskrankheiten   
 Észtország  Dermatoveneroloogia   
 Görögország  ∆ερµατολογία – Aψροδισιολογία   
 Spanyolország  Dermatología médico-quirúrgica y 

venereología 
  

 Franciaország  Dermatologie et vénéréologie   
 Irország  –   
 Izland  Húð- og kynsjúkdómalaekningar   
 Olaszország  Dermatologia e venerologia   
 Ciprus  ∆ερµατολογία – Aψροδισιολογία   
 Lettország  Dermatoloģija un veneroloģija   
 Liechtenstein  Dermatologie und Venereologie   
 Litvánia  Dermatovenerologija   
 Luxemburg  Dermato-vénéréologie   
 Magyarország  Bőrgyógyászat  

(1978 előtt: bőr-, nemibetegségek és 
kozmetológia) 

  

 Málta  Dermato-venerejoloġija   
 Hollandia  Dermatologie en venerologie   
 Norvégia  Hudsykdommer og veneriske 

sykdommer 
  

 Ausztria  Haut- und Geschlechtskrankheiten   
 Lengyelország  Dermatológia i wenerologia   
 Portugália  Dermatovenereologia   
 Románia  Dermatovenerologie   
 Szlovénia  Dermatovenerologija   
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 Ország Megnevezés   
 Szlovákia  Dermatovenerológia   
 Finnország  Ihotaudit ja allergologia /  

hudsjukdomar och allergologi 
  

 Svédország  Hud- och könssjukdomar   
 Svájc  Dermatologie et vénéréologie  

Dermatologie und Venerologie  
Dermatologia e venereologia 

  

 Egyesült Királyság  –   

 Csecsemő- és gyermekgyógyászat  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Pédiatrie / Pediatrie   
 Bulgária  Детски болести   
 Cseh Köztársaság  Dĕtské lékařství   
 Dánia  Paediatri ellen sygdomme hos børn   
 Németország  Kinderheilkunde   
 Észtország  Pediaatria   
 Görögország  Пαιδιατρικη   
 Spanyolország  Pediatria y sus áreas especificas   
 Franciaország  Pédiatrie   
 Írország  Paediatrics   
 Izland  Barnalækningar   
 Olaszország  Pédiatria   
 Ciprus  Пαιδιατρικη   
 Lettország  Pediatrija   
 Liechtenstein  Kinderheilkunde   
 Litvánia  Vaikų ligos   
 Luxemburg  Pédiatrie   
 Magyarország  Csecsemő- és gyermekgyógyászat  

(1978 előtt: csecsemő- és 
gyermekbetegségek) 

  

 Málta  Pedjatrija   
 Hollandia  Kindergeneeskunde   
 Norvégia  Barnesykdommer   
 Ausztria  Kinder- und Jugendheilkunde   
 Lengyelország  Pediatria   
 Portugália  Pediatria   
 Románia  Pediatrie   
 Szlovénia  Pediatrija   
 Szlovákia  Pediatria   
 Finnország  Lastentaudit / Barnsjukdomar   
 Svédország  Barn- och ungdomsmedicin   
 Svájc  Pédiatrie  

Kinder- und Jugendmedezin  
Pediatria 

  

 Egyesült Királyság  Paediatrics   

 Diagnosztikai radiológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Radiodiagnostic / Röntgendiagnose   
 Bulgária  Образна диагностика   
 Cseh Köztársaság  Radiologie a zobrazovací metody   
 Dánia  Diagnostik radiologi tiller 

røntgenundersøgelse 
  

 Németország  Diagnostische Radiologie   
 Észtország  Radioloogia   
 Görögország  Aκτινοδιαγνωστικη   



 
 
 
 
2. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 317 

 

 Ország Megnevezés   
 Spanyolország  Radiodiagnóstico   
 Franciaország  Radiodiagnostic et imagerie médicale   
 Írország  Diagnostic radiology   
 Izland  Geislagreining   
 Olaszország  Radiodiagnostica   
 Ciprus  Aκτινολογία   
 Lettország  Diagnostiskā radioloģija   
 Liechtenstein  Medizinische  

Radiologie/Radiodiagnostik 
  

 Litvánia  Radiologija   
 Luxemburg  Radiodiagnostic   
 Magyarország  Radiológia   
 Málta  Radjoloġija   
 Hollandia  Radiologie   
 Norvégia  Radiologi   
 Ausztria  Medizinische Radiologie Diagnostik   
 Lengyelország  Radiologia i diagnostyka obrazowa   
 Portugália  Radiodiagnóstico   
 Románia  Radiologie-imagistică medicală   
 Szlovénia  Radiologija   
 Szlovákia  Rádiológia   
 Finnország  Radiologia / Radiologi   
 Svédország  Medicinsk radiologi   
 Svájc  Radiologie 

 Radiologie 
 Radiologia   

  

 Egyesült Királyság  Chlinical radiology   

 Endokrinológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év 

 Belgium  –   
 Bulgária  Ендокринология и болести на 

обмяната 
  

 Cseh Köztársaság  Endokrinologie   
 Dánia  Medicinsk endokrinologi / medicinske 

hormonsygdomme 
  

 Németország Innere Medizin und Schwerpunkt 
Endokrinologie und Diabetologie 
 

  

 Észtország  Endokrinoloogia   
 Görögország  Ενδοκρινολογία   
 Spanyolország  Endocrinología y nutrición   
 Franciaország  Endocrinologie, maladies métaboliques   
 Írország  Endocrinology and diabetes mellitus   
 Izland  Efnaskipta- og innkirtlalækningar   
 Olaszország  Endocrinologia e malattie del ricambio   
 Ciprus  Ενδοκρινολογία   
 Lettország  Endokrinoloģija   
 Liechtenstein  Endokrinologie-Diabetologie   
 Litvánia  Endokrinologija   
 Luxemburg  Endocrinologie, maladies du 

métabolisme et de la nutrition 
  

 Magyarország  Endokrinológia   
 Málta  Endokrinoloġija u Dijabete   
 Hollandia  –   
 Norvégia  Endokrinologi   
 Ausztria  –   
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 Ország Megnevezés   
 Lengyelország  Endokrynologia   
 Portugália  Endocrinologia   
 Románia  Endocrinologie   
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  Endokrinológia   
 Finnország  Endokrinologia / endokrinologi   
 Svédország  Endokrina sjukdomar   
 Svájc  Endocrinologie-diabétologie  

Endokrinologie-Diabetologie  
Endocrinologia-diabetologia 

  

 Egyesült Királyság  Endocrinology and diabetes mellitus   

 Érsebészet  
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év 

 Belgium  Chirurgie des vaisseaux / 
Bloedvatenheelkunde (hatályon kívül 
helyezve: 1983. január 1-től) 

  

 Bulgária  Съдова хирургия   
 Cseh Köztársaság  Cévní chirurgie   
 Dánia  Karkirurgi / kirurgiske 

blodkarsygdomme 
  

 Németország Gefäßchirurgie   
 Észtország  Kardiovaskulaarkirurgia   
 Görögország  Aγγειοχειρουργικη   
 Spanyolország  Angiología y cirugía vascular   
 Franciaország  Chirurgie vasculaira   
 Írország  –   
 Izland  Æðaskurðleakningar   
 Olaszország  Chirurgia vascolare   
 Ciprus  Χειρουργικη Aγγεíων   
 Lettország  Asinsvadu ķirurģija   
 Liechtenstein  –   
 Litvánia  Kraujagyslių chirurgija   
 Luxemburg  Chirurgie vasculaire   
 Magyarország  Érsebészet   
 Málta  Kirurgija Vaskolari   
 Hollandia  –   
 Norvégia  Karkirurgi   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  Chirurgia naczyniowa   
 Portugália  Cirurgia vascular   
 Románia  Chirurgie vasculară   
 Szlovénia  Kardiovaskularna kirurgija   
 Szlovákia  Cievna chirurgia   
 Finnország  Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi   
 Svédország  –   
 Svájc  –   
 Egyesült Királyság  –   

 Farmakológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  –   
 Bulgária  Клинична фармакология и терапия 

Фармакология 
  

 Cseh Köztársaság  Klinická farmakologie   
 Dánia  Klinisk farmakologi   
 Németország  Pharmakologie und Toxikologie   
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 Ország Megnevezés   
 Észtország  –   
 Görögország  –   
 Spanyolország  Farmacología clínica   
 Franciaország  –   
 Írország  Clinical pharmacology and therapeutics   
 Izland  Lyfjafræði   
 Olaszország  Farmacologia   
 Ciprus  –   
 Lettország  –   
 Liechtenstein  Klinische Pharmakologie und 

Toxikologie 
  

 Litvánia  –   
 Luxemburg  –   
 Magyarország  Klinikai farmakológia   
 Málta  Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika   
 Hollandia  –   
 Norvégia  Klinisk farmakologi   
 Ausztria  Pharmakologie und Toxikologie   
 Lengyelország  Farmakologia kliniczna   
 Portugália  –   
 Románia  Farmacologie clinică   
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  Klinická farmakológia   
 Finnország  Kliininen farmakologia ja lääkehoito / 

klinisk farmakologi och 
läkemedelsbehandling 

  

 Svédország  Klinisk farmakologi   
 Svájc  Pharmacologie et toxicologie cliniques  

 Klinische Pharmakologie und 
Toxikologie 
Farmacologia e tossicologia cliniche  

  

 Egyesült Királyság  Clinical pharmacology and therapeutics   

 Fizioterápia  
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év 

 Belgium  Médecine physique et réadaptation / 
Fysische geneeskunde en revalidatie 

  

 Bulgária  Физикална и рехабилитационна 
медицина 

  

 Cseh Köztársaság  Rehabilitační a fyzikální medicína   
 Dánia  –   
 Németország  Physikalische und  

Rehabilitative Medizin 
  

 Észtország  Taastusravi ja füsiaatria   
 Görögország  Фυσικη Ιατρικη και Aποκατασταση   
 Spanyolország  Rehabilitación   
 Franciaország  Rééducaution et réadaptation 

fonctionnelles 
  

 Írország  –   
 Izland  Orku- og endurhaefingarlækningar   
 Olaszország  Medicina fisica e riabilitazione   
 Ciprus  Фυσικη Ιατρικη και Aποκατασταση   
 Lettország  Rehabilitoloģija  

Fiziskā rehabilitācija  
Fizikālā medicīna 

  

 Liechtenstein  Physikalische Medizin und 
Rehabilitation 
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 Ország Megnevezés   
 Litvánia  Fiziné medicina ir reabilitacija   
 Luxemburg  Rééducation et réadaptation 

fonctionnelles 
  

 Magyarország  Fizioterápia  
(1984-1993-ig: reumatológia és 
fizioterápia; 1984 előtt: reumatológia és 
fizikóterápia) 

  

 Málta  –   
 Hollandia  Revalidatiegeneeskunde   
 Norvégia  Fysikalsk medisin og rehabilitering   
 Ausztria  Physikalische Medizin   
 Lengyelország  Rehabilitacja medyczna   
 Portugália  Fisiatria ou Medicina física e de 

reabilitação 
  

 Románia  Recuperare, medicină fizică şi 
balneologie 

  

 Szlovénia  Fizikalna in rehabilitacijska medicina   
 Szlovákia  Fyziatria, balneológia a liečebná 

rehabilitácia 
  

 Finnország  Fysiatria / fysiatri   
 Svédország  Rehabiliteringsmedicin   
 Svájc  Médecine physique et réadaptation  

Physikalische Medizin und 
Rehabilitation  
Medicina fisica e riabilitazione 

  

 Egyesült Királyság  –   

 Foglalkozás-orvostan  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Médecine du travail / 
arbeidsgeneeskunde 

  

 Bulgária  Трудова медицина   
 Cseh Köztársaság  Pracovní lékařství   
 Dánia  Arbejdsmedicin   
 Németország  Arbeitsmedizin   
 Észtország  –   
 Görögország  Ιατρικη τηζ Εργασíαζ   
 Spanyolország  –   
 Franciaország  Médecine du travail   
 Írország  Occupational medicine   
 Izland  Atvinnulaekningar   
 Olaszország  Medicina del lavoro   
 Ciprus  Ιατρικη τηζ Εργασíαζ   
 Lettország  Arodslimības   
 Liechtenstein  Arbeitsmedizin   
 Litvánia  Darbo medicina   
 Luxemburg  Médecine du travail   
 Magyarország  Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)  

(1999 előtt: üzemorvostan) 
  

 Málta  Mediċina Okkupazzjonali   
 Hollandia  Arbeid en gezondheid, 

bedrijfsgeneeskunde  
Arbeid en gezondheid, 
verzekeringsgeneeskunde 

  

 Norvégia  Arbeidsmedisin   
 Ausztria  Arbeits- und Betriebsmedizin   
 Lengyelország  Medycyna pracy   
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 Ország Megnevezés   
 Portugália  Medicina do trabalho   
 Románia  Medicina muncii   
 Szlovénia  Medicina dela, prometa in športa   
 Szlovákia  Pracovné lekárstvo   
 Finnország  Työteryeyshuolto / företagshälsovård   
 Svédország  Yrkes- och miljömedicin   
 Svájc  Médecine du travail  

Arbeitsmedizin  
Medicina del lavoro 

  

 Egyesült Királyság  Occupational medicine   

 Fül-orr-gégegyógyászat  
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év 

 Belgium  Oto-rhino-laryngologie / 
Otorhinolaryngologie 

  

 Bulgária  Ушно-носно-гърлени болести   
 Cseh Köztársaság  Otorinolaryngologie   
 Dánia  Oto-rhino-laryngologi / øre-næse- 

halssygdomme 
  

 Németország  Hals-Nasen-Ohrenheilkunde   
 Észtország  Otorinolarüngoloogia   
 Görögország  Ωτορινολαρυγγολογία   
 Spanyolország  Otorrinolaringología   
 Franciaország  Oto-rhino-laryngologie   
 Írország  Otolaryngology   
 Izland  Háls-, nef- og eyrnalækningar   
 Olaszország  Otorinolaringoiatria   
 Ciprus  Ωτορινολαρυγγολογία   
 Lettország  Otolaringologija   
 Liechtenstein  Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten   
 Litvánia  Otorinolaringologija   
 Luxemburg  Oto-rhino-laryngologie   
 Magyarország  Fül-orr-gégegyógyászat  

(1978 előtt: fül-, orr-, torok- és 
gégebetegségek) 

  

 Málta  Otorinolaringologija   
 Hollandia  Keel-, neus- en oorheelkunde   
 Norvégia  Øre-nese-halssykdommer   
 Ausztria  Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten   
 Lengyelország  Otorynolaryngologia   
 Portugália  Otorrinolaringológia   
 Románia  Otorinolaringologie   
 Szlovénia  Otorinolaringologija   
 Szlovákia  Otorinolaryngológia   
 Finnország  Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, 

näs- och halssjukdomar 
  

 Svédország  Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-
rhino-laryngologi) 

  

 Svájc  Oto-rhino-laryngologie 
 Oto-Rhino-Laryngologie 
Otorinolaringoiatria 

  

 Egyesült Királyság  Otolaryngology   

 Gasztroenterológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Gastro-entérologie / gastroenterologie   
 Bulgária  Гастроентерология   
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 Ország Megnevezés   
 Cseh Köztársaság  Gastroenterologie   
 Dánia  Medicinsk gastroenterologi / 

medicinske mave-tarm-sygdomme 
  

 Németország  Innere Medizin und Schwerpunkt 
 Gastroenterologie 

  

 Észtország  Gastroenteroloogia   
 Görögország  Γαστρεντερολογία   
 Spanyolország  Aparato digestivo   
 Franciaország  Gastro-entérologie et hépatologie   
 Írország  Gastro-enterology   
 Izland  Meltingarlækningar   
 Olaszország  Gastroenterologia   
 Ciprus  Γαστρεντερολογία   
 Lettország  Gastroenteroloģija   
 Liechtenstein  Gastroenterologie   
 Litvánia  Gastroenterologija   
 Luxemburg  Gastro-entérologie   
 Magyarország  Gasztroenterológia   
 Málta  Gastroenteroloġija   
 Hollandia  Leer van maag-darm-leverziekten   
 Norvégia  Fordøyelsessykdommer   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  Gastroenterologia   
 Portugália  Gastrenterologia   
 Románia  Gastroenterologie   
 Szlovénia  Gastroenterologija   
 Szlovákia  Gastroenterológia   
 Finnország  Gastroenterologia / Gastroenterologi   
 Svédország  Medicinsk gastroenterologi och 

hepatologi 
  

 Svájc  Gastro-entérologie  
Gastroenterologie  
Gastroenterologia 

  

 Egyesült Királyság  Gastro-enterology   

 Geriátria  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  –   
 Bulgária  Гериатрична медицина   
 Cseh Köztársaság  Geriatrie   
 Dánia  Geriatri / alderdommens sygdomme   
 Németország  –   
 Észtország  –   
 Görögország  –   
 Spanyolország  Geriatría   
 Franciaország  –   
 Írország Geriatric medicine   
 Izland  Öldrunarlækningar   
 Olaszország  Geriatria   
 Ciprus  Γηριατρικη   
 Lettország  –   
 Liechtenstein  Geriatrie   
 Litvánia  Geriatrija   
 Luxemburg  –   
 Magyarország  Geriátria   
 Málta  Ġerjatrija   
 Hollandia  Klinische geriatrie   
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 Ország Megnevezés   
 Norvégia  Geriatri   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  Geriatria   
 Portugália  –   
 Románia  Geriatrie şi gerontologie   
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  Geriatria   
 Finnország  Geriatria / geriatri   
 Svédország  Geriatrik   
 Svájc  –   
 Egyesült Királyság  Geriatrics   

 Gyermekpszichiátria  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en 
jeugdpsychiatrie 

  

 Bulgária  Детска психиатрия   
 Cseh Köztársaság  Dětská a dorostová psychiatrie   
 Dánia  Børne- og ungdomspsykiatri   
 Németország  Kinder- und Jugendpsychiatrie und  

-psychotherapie 
  

 Észtország  –   
 Görögország  Παιδοψυχιατρικη   
 Spanyolország  –   
 Franciaország  Pédo-psychiatrie   
 Írország  Child and adolescent psychiatry   
 Izland  Barna- og unglingageðlækningar   
 Olaszország  Neuropsichiatria infantile   
 Ciprus  Παιδοψυχιατρικη   
 Lettország  Bērnu psihiatrija   
 Liechtenstein  Kinder- und Jugendpsychiatrie und  

-psychotherapie 
  

 Litvánia  Vaikų ir paauglių psichiatrija   
 Luxemburg  Psychiatrie infantile   
 Magyarország  Gyermek- és ifjúságpszichiátria  

(1999 előtt: gyermekpszichiátria) 
  

 Málta  –   
 Hollandia  –   
 Norvégia  Barne- og ungdomspsykiatri   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  Psychiatria dzieci i młodziezy   
 Portugália  Pedopsiquiatria   
 Románia  Psihiatrie pediatrică   
 Szlovénia  Otroška in mladostniška psihiatrija   
 Szlovákia  Detská psychiatria   
 Finnország  Lastenpsykiatria / barnpsykiatri   
 Svédország  Barn- och ungdomspsykiatri   
 Svájc  Psychiatrie et psychothérapie d’enfants 

et d’adolescents  
Kinder- und Jugendpsychiatrie und  
-psychotherapie  
Psichiatria e psicoterapia infantile e 
dell’adolescenza 

  

 Egyesült Királyság  Child and adolescent psychiatry   
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 Ország Megnevezés   

 Gyermeksebészet  
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év 

 Belgium  –   
 Bulgária  Детска хирургия   
 Cseh Köztársaság  Dětská chirurgie   
 Dánia  –   
 Németország  Kinderchirurgie   
 Észtország  Lastekirurgia   
 Görögország  Χειρουργικη Παίδων   
 Spanyolország  Cirugía pediátrica   
 Franciaország  Chirurgie infantile   
 Írország  Paediatric surgery   
 Izland  Barnaskurðlkæningar   
 Olaszország  Chirurgia pediatrica   
 Ciprus  Χειρουργικη Παíδων   
 Lettország  Bērnu ķirurģija   
 Liechtenstein  Kinderchirurgie   
 Litvánia  Vaikų chirurgija   
 Luxemburg  Chirurgie pédiatrique   
 Magyarország  Gyermeksebészet   
 Málta  Kirurgija Pedjatrika   
 Hollandia  –   
 Norvégia  Barnekirurgi   
 Ausztria  Kinderchirurgie   
 Lengyelország  Chirurgia dziecieca   
 Portugália  Cirurgia pediátrica   
 Románia  Chirurgie pediatrică   
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  Detská chirurgia   
 Finnország  Lastenkirurgia / Barnkirurgi   
 Svédország  Barn- och ungdomskirurgi   
 Svájc  Chirurgie pédiatrique  

Kinderchirurgie  
Chirurgia pediatrica 

  

 Egyesült Királyság  Paediatric surgery   

 Idegsebészet  
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év 

 Belgium  Neurochirurgie   
 Bulgária  Неврохирургия   
 Cseh Köztársaság  Neurochirurgie   
 Dánia  Neurokirurgi / kirurgiske 

nervesygdomme 
  

 Németország  Neurochirurgie   
 Észtország  Neurokirurgia   
 Görögország  Νευροχειρουργικη   
 Spanyolország  Neurocirugía   
 Franciaország  Neurochirurgie   
 Írország  Neurological surgery   
 Izland  Taugaskurðlækningar   
 Olaszország  Neurochirurgia   
 Ciprus  Νευροχειρουργικη   
 Lettország  Neiroķirurģija   
 Liechtenstein  Neurochirurgie   
 Litvánia  Neurochirurgija   
 Luxemburg  Neurochirurgie   
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 Ország Megnevezés   
 Magyarország  Idegsebészet   
 Málta  Newrokirurġija   
 Hollandia  Neurochirurgie   
 Norvégia  Nevrokirurgi   
 Ausztria  Neurochirurgie   
 Lengyelország  Neurochirurgia   
 Portugália  Neurocirurgia   
 Románia  Neurochirurgie   
 Szlovénia  Nevrokirurgija   
 Szlovákia  Neurochirurgia   
 Finnország  Neurokirurgia / Neurokirurgi   
 Svédország  Neurokirurgi   
 Svájc  Neurochirurgie  

Neurochirurgie  
Neurochirurgia 

  

 Egyesült Királyság  Neurosurgery   

 Immunológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  –   
 Bulgária  Клинична имунология Имунология   
 Cseh Köztársaság  Alergologie a klinická imunologie   
 Dánia  Klinisk immunologi   
 Németország  –   
 Észtország  –   
 Görögország     
 Spanyolország  Immunologia   
 Franciaország  –   
 Írország  Immunology (clinical and laboratory)   
 Izland  Ónæmisfræði   
 Olaszország  –   
 Ciprus  Aνοσολογία   
 Lettország  Imunoloģija   
 Liechtenstein  Allergologie und klinische 

Immunologie 
  

 Litvánia  –   
 Luxemburg  –   
 Magyarország  Allergológia és klinikai immunológia   
 Málta  Immunologija   
 Hollandia  –   
 Norvégia  Immunologi og transfusjonsmedisin   
 Ausztria  Immunologie   
 Lengyelország  Immunologia kliniczna   
 Portugália  –   
 Románia  –   
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  Klinická imunológia a alergológia   
 Finnország  –   
 Svédország  Klinisk immunologi   
 Svájc  –   
 Egyesült Királyság  Immunology   

 Infektológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  –   
 Bulgária  Инфекциозни болести   
 Cseh Köztársaság  Infekční lékařství   
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 Dánia  Infektionsmedicin   
 Németország  –   
 Észtország  Infektsioonhaigused   
 Görögország  –   
 Spanyolország  –   
 Franciaország  –   
 Írország  Infectious diseases   
 Izland  Smitsjúkdómar   
 Olaszország  Malattie infettive   
 Ciprus  Λοιµώδη Nοσήµατα   
 Lettország  Infektoloģija   
 Liechtenstein  Infektiologie   
 Litvánia  Infektologija   
 Luxemburg  Maladies contagieuses   
 Magyarország  Infektológia  

(1999 előtt: fertőző betegségek) 
  

 Málta  Mard Infettiv   
 Hollandia  –   
 Norvégia  Infeksjonssykdommer   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  Choroby zakaźne   
 Portugália  Infecciologia   
 Románia  Boli infecţioase   
 Szlovénia  Infektologija   
 Szlovákia  Infektológia   
 Finnország  Infektiosairaudet / infektionssjukdomar   
 Svédország  Infektionssjukdomar   
 Svájc  –   
 Egyesült Királyság  Infectious diseases   

 Kardiológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Cardiologie   
 Bulgária  Кардиология   
 Cseh Köztársaság  Kardiologie   
 Dánia  Kardiologi   
 Németország Innere Medizin und Schwerpunkt 

Kardiologie 
  

 Észtország  Kardioloogia   
 Görögország  Καρδιολογία   
 Spanyolország  Cardiología   
 Franciaország  Pathologie cardio-vasculaire   
 Írország  Cardiology   
 Izland  Hjartalaekningar   
 Olaszország  Cardiologia   
 Ciprus  Καρδιολογία   
 Lettország  Kardioloģija   
 Liechtenstein  Kardiologie   
 Litvánia  Kardiologija   
 Luxemburg  Cardiologie et angiologie   
 Magyarország  Kardiológia   
 Málta  Kardjoloġija   
 Hollandia  Cardiologie   
 Norvégia  Hjertesykdommer   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  Kardiologia   
 Portugália  Cardiologia   
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 Románia  Cardiologie   
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  Kardiológia   
 Finnország  Kardiologia / Kardiologi   
 Svédország  Kardiologi   
 Svájc  Cardiologie Kardiologie Cardiologia   
 Egyesült Királyság  Cardiology   

 Klinikai biológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Biologie clinique / Klinische biologie   
 Bulgária  Клинична лаборатория   
 Cseh Köztársaság  –   
 Dánia  –   
 Németország  –   
 Észtország  Laborimeditsiin   
 Görögország  Χειρουργική Θώρακος   
 Spanyolország  Análisis clínicos   
 Franciaország  Biologie médicale   
 Írország  –   
 Izland  –   
 Olaszország  Patologia clinica   
 Ciprus  –   
 Lettország  –   
 Liechtenstein  –   
 Litvánia  Laboratorinė medicina   
 Luxemburg  Biologie clinique   
 Magyarország  Orvosi laboratóriumi diagnosztika  

(1978-1999-ig: klinikai laboratóriumi 
vizsgálatok; 1978 előtt: orvosi 
laboratóriumi vizsgálatok) 

  

 Málta  –   
 Hollandia  –   
 Norvégia  –   
 Ausztria  Medizinische Biologie   
 Lengyelország  Diagnostyka laboratoryjna   
 Portugália  Patologia clínica   
 Románia  Medicină de laborator   
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  Laboratórna medicína   
 Finnország  –   
 Svédország  –   
 Svájc  –   
 Egyesült Királyság  –   

 Mellkassebészet  
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év 

 Belgium  Chirurgie thoracique / Heelkunde op de 
thorax (hatályon kívül helyezés 
időpontja 1983. január 1.) 

  

 Bulgária  Гръдна хирургия Кардиохирургия   
 Cseh Köztársaság  Kardiochirurgie   
 Dánia  Thoraxkirurgi / brysthulens kirurgiske 

sygdomme 
  

 Németország  Herzchirurgie   
 Észtország  Torakaalkirurgia   
 Görögország  Χειρουργική Θώρακος   
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 Ország Megnevezés   
 Spanyolország  Cirugía torácica   
 Franciaország  Chirurgie thoracique et cardiovasculaire   
 Írország  Thoracic surgery   
 Izland  Brjóstholsskurðlækningar   
 Olaszország  Chirurgia toracica; Cardiochirurgia   
 Ciprus  Χειρουργική Θώρακος   
 Lettország  Torakālā ķirurģija   
 Liechtenstein  Herz- und thorakale Gefässchirurgie   
 Litvánia  Krūtinės chirurgija   
 Luxemburg  Chirurgie thoracique   
 Magyarország  Mellkassebészet  

(1978 előtt: tüdősebészet) 
  

 Málta  Kirurgija Kardjo-Toraċika   
 Hollandia  Cardio-thoracale chirurgie   
 Norvégia  Thoraxkirurgi   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  Chirurgia klatki piersiowej   
 Portugália  Cirurgia cardiotorácica   
 Románia  Chirurgie toracică   
 Szlovénia  Torakalna kirurgija   
 Szlovákia  Hrudníková chirurgia   
 Finnország  Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt och 

thoraxkirurgi 
  

 Svédország  Thoraxkirurgi   
 Svájc  Chirurgie cardiaque et vasculaire 

thoracique  
Herz- und thorakale  
Gefässchirurgie  
Chirurgia del cuore e dei vasi toracici 

  

 Egyesült Királyság  Cardo-thoracic surgery   

Mikrobiológia és bakteriológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  –   
 Bulgária  Микробиология   
 Cseh Köztársaság  Lékařská mikrobiologie   
 Dánia  Klinisk mikrobiologi   
 Németország  Mikrobiologie (Virologie) und 

Infektionsepidemiologie 
  

 Észtország  –   
 Görögország  1. Ιατρική Βιοπαθολογία 

2. Μικροβιολογία 
  

 Spanyolország  Microbiología y parasitología   
 Franciaország  –   
 Írország  Microbiology   
 Izland  Sýklafræði   
 Olaszország  Microbiologia e virologia   
 Ciprus  Μικροβιολογία   
 Lettország  Mikrobiologija   
 Liechtenstein  –   
 Litvánia  –   
 Luxemburg  Microbiologie   
 Magyarország  Orvosi mikrobiológia   
 Málta  Mikrobijologija   
 Hollandia  Medische microbiologie   
 Norvégia  Medisinsk mikrobiologi   
 Ausztria  Hygiene und Mikrobiologie   
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 Lengyelország  Mikrobiologia lekarska   
 Portugália  –   
 Románia  –   
 Szlovénia  Klinična mikrobiologija   
 Szlovákia  Klinická mikrobiológia   
 Finnország  Kliininen mikrobiologia / Klinisk 

mikrobiologi 
  

 Svédország  Klinisk bakteriologi   
 Svájc  –   
 Egyesült Királyság  Medical microbiology and virology   

 Nefrológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  –   
 Bulgária  Нефрология   
 Cseh Köztársaság  Nefrologie   
 Dánia  Nefrologi / medicinske nyresygdomme   
 Németország  Innere Medizin und Schwerpunkt 

Nephrologie 
  

 Észtország  Nefroloogia   
 Görögország  Νεψρολογία   
 Spanyolország  Nefrología   
 Franciaország  Néphrologie   
 Írország  Nephrology   
 Izland  Nýrnalækningar   
 Olaszország  Nefrologia   
 Ciprus  Νεψρολογία   
 Lettország  Nefroloģija   
 Liechtenstein  Nephrologie   
 Litvánia  Nefrologija   
 Luxemburg  Néphrologie   
 Magyarország  Nefrológia   
 Málta  Nefroloġija   
 Hollandia  –   
 Norvégia  Nyresykdommer   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  Nefrologia   
 Portugália  Nefrologia   
 Románia  Nefrologie   
 Szlovénia  Nefrologija   
 Szlovákia  Nefrológia   
 Finnország  Nefrologia / nefrologi   
 Svédország  Medicinska njursjukdomar (nefrologi)   
 Svájc  Néphrologie 

 Nephrologie 
 Nefralogia 

  

 Egyesült Királyság  Renal medicine   

 Neurológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Neurologie   
 Bulgária  Нервни болести   
 Cseh Köztársaság  Neurologie   
 Dánia  Neurologi / medicinske 

nervesygdomme 
  

 Németország  Neurologie   
 Észtország  Neuroloogia   
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 Görögország  Νευρολογία   
 Spanyolország  Neurología   
 Franciaország  Neurologie   
 Írország  Neurology   
 Izland  Taugalækningar   
 Olaszország  Neurologia   
 Ciprus  Νευρολογία   
 Lettország  Neiroloģija   
 Liechtenstein  Neurologie   
 Litvánia  Neurologija   
 Luxemburg  Neurologie   
 Magyarország  Neurológia   
 Málta  Newroloġija   
 Hollandia  Neurologie   
 Norvégia  Nevrologi   
 Ausztria  Neurologie   
 Lengyelország  Neurologia   
 Portugália  Neurologia   
 Románia  Neurologie   
 Szlovénia  Nevrologija   
 Szlovákia  Neurológia   
 Finnország  Neurologia / Neurologi   
 Svédország  Neurologi   
 Svájc  Neurologie 

 Neurologie 
 Neurologia 

  

 Egyesült Királyság  Neurology   

 Nukleáris medicina  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Médecine nucléaire / nucleaire 
geneeskunde 

  

 Bulgária  Нуклеарна медицина   
 Cseh Köztársaság  Nukleární medicína   
 Dánia  Klinisk fysiologi og nuklearmedicin   
 Németország  Nuklearmedizin   
 Észtország  –   
 Görögország  Πυρηνική Ιατρική   
 Spanyolország  Medicina nuclear   
 Franciaország  Médecine nucléaire   
 Írország  –   
 Izland  Ísótópagreining   
 Olaszország  Medicina nucleare   
 Ciprus  Πυρηνική Ιατρική   
 Lettország  –   
 Liechtenstein  Nuklearmedizin   
 Litvánia  –   
 Luxemburg  Médecine nucléaire   
 Magyarország  Nukleáris medicina  

(izotópdiagnosztika)  
(1999 előtt: nukleáris medicina) 

  

 Málta  Mediċina Nukleari   
 Hollandia  Nucleaire geneeskunde   
 Norvégia  Nukleærmedisin   
 Ausztria  Nuklearmedizin   
 Lengyelország  Medycyna nuklearna   
 Portugália  Medicina nuclear   
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 Románia  Medicină nucleară   
 Szlovénia  Nuklearna medicina   
 Szlovákia  Nukleárna medicína   
 Finnország  Kliininen fysiologia ja 

isotooppilääketiede / klinisk fysiologi 
och nukleärmedicin 

  

 Svédország  Nukleärmedicin   
 Svájc  Radiologie médicale / médecine 

nucléaire  
Medizinische Radiologie / 
Nuklearmedizin  
Radiologia medica / medicina nucleare 

  

 Egyesült Királyság  Nuclear medicine   

 Ortopédia  
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év 

 Belgium  Chirurgie orthopédique / Orthopedische 
heelkunde 

  

 Bulgária  Ортопедия и травматология   
 Cseh Köztársaság  Ortopedie   
 Dánia  Ortopædisk kirurgi   
 Németország  Orthopädie (und Unfallchirurgie)   
 Észtország  Ortopeedia   
 Görögország  Ορθοπεδική   
 Spanyolország Cirugía ortopédica y traumatología   
 Franciaország  Chirurgie orthopédique et traumatologie   
 Írország Trauma and Orthopaedic surgery   
 Izland  Bæklunarskurðlaekningar   
 Olaszország  Ortopedia e traumatologia   
 Ciprus  Ορθοπεδική   
 Lettország  Traumatoloģija un ortopēdija   
 Liechtenstein  Orthopädische Chirurgie   
 Litvánia  Ortopedija traumatologija   
 Luxemburg  Orthopédie   
 Magyarország  Ortopédia   
 Málta  Kirurġija Ortopedika   
 Hollandia  Orthopedie   
 Norvégia  Ortopedisk kirurgi   
 Ausztria  Orthopädie und Orthopädische 

Chirurgie 
  

 Lengyelország  Ortopedia i traumatologia narządu 
ruchu 

  

 Portugália  Ortopedia   
 Románia  Ortopedie şi traumatologie   
 Szlovénia  Ortopedska kirurgija   
 Szlovákia  Ortopédia   
 Finnország  Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi 

och traumatologi 
  

 Svédország  Ortopedi   
 Svájc  Chirurgie orthopédique et traumatologie 

de l’appareil locomoteur 
 Orthopädische Chirurgie und 
Traumatologie des Bewegungsapparates    
Chirurgia ortopedica e traumatologia del 
sistema motorio 

  

 Egyesült Királyság  Trauma and orthopaedic surgery   
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 Patológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Anatomie pathologique / Pathologische 
anatomie 

  

 Bulgária  Обща и клинична патология   
 Cseh Köztársaság  Patologická anatomie   
 Dánia  Patologisk anatomi / vævs- og 

celleundersøgelser 
  

 Németország  Pathologie   
 Észtország  Patoloogia   
 Görögország  Παθολογική Aνατοµική   
 Spanyolország  Anatomía patológica   
 Franciaország  Anatomie et cytologie pathologiques   
 Írország  Morbid anatomy and histopathology   
 Izland  Vefjameinafræði   
 Olaszország  Anatomia patologica   
 Ciprus  Παθολογοανατοµία – Ιστολογία   
 Lettország  Patoloģija   
 Liechtenstein  Pathologie   
 Litvánia  Patologija   
 Luxemburg  Anatomie pathologique   
 Magyarország  Patológia  

(1978–1999-ig: kórbonctan-
kórszövettan;  
1978 előtt: kórbonctani és kórszövettani 
vizsgálat) 

  

 Málta  Istopatologija   
 Hollandia  Pathologie   
 Norvégia  Patologi   
 Ausztria  Pathologie   
 Lengyelország  Patomorfologia   
 Portugália  Anatomia patologica   
 Románia  Anatomie patologică   
 Szlovénia  Anatomska patologija in citopatologija   
 Szlovákia  Patologická anatómia   
 Finnország  Patologia / Patologi   
 Svédország  Klinisk patologi   
 Svájc  Pathologie Pathologie Patologia   
 Egyesült Királyság  Histopathology   

 Plasztikai sebészet  
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év 

 Belgium  Chirurgie plastique, reconstructrice et 
esthétique / Plastische, reconstructieve 
en esthetische heelkunde 

  

 Bulgária  Пластично-възстановителна 
хирургия 

  

 Cseh Köztársaság  Plastická chirurgie   
 Dánia  Plastikkirurgi   
 Németország  Plastische (und Ästhetische) Chirurgie   
 Észtország  Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia   
 Görögország  Πλαστική Χειρονργική   
 Spanyolország  Cirugía plástica y reparadora   
 Franciaország  Chirurgie plastique, reconstructrice et 

esthétique 
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 Írország  Plastic, reconstructive and aesthetic 

surgery 
  

 Izland  Lýtalækningar   
 Olaszország  Chirurgia plastica e ricostruttiva   
 Ciprus  Πλαστική Χειρονργική   
 Lettország  Plastiskā ķirurģija   
 Liechtenstein  Plastische- und 

Wiederherstellungschirurgie 
  

 Litvánia  Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija   
 Luxemburg  Chirurgie plastique   
 Magyarország  Plasztikai (égési) sebészet   
 Málta  Kirurġija Plastika   
 Hollandia  Plastische chirurgie   
 Norvégia  Plastikkirurgi   
 Ausztria  Plastische Chirurgie   
 Lengyelország  Chirurgia plastyczna   
 Portugália  Cirurgia plástica e reconstrutiva   
 Románia  Chirurgie plastică – microchirurgie 

reconstructivă 
  

 Szlovénia  Plastična, rekonstrukcijska in estetska 
kirurgija 

  

 Szlovákia  Plastická chirurgia   
 Finnország  Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi   
 Svédország  Plastikkirurgi   
 Svájc  Chirurgie plastique, reconstructive et 

esthétique 
Plastische, rekonstruktive und 
ästhetische Chirurgie  
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed 
estetica 

  

 Egyesült Királyság  Plastic surgery   

 Pszichiátria  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium Psychiatrie de l’adulte/Volwassen 
psychiatrie 
 

  

 Bulgária  Психиатрия   
 Cseh Köztársaság  Psychiatrie   
 Dánia  Psykiatri   
 Németország  Psychiatrie und Psychotherapie   
 Észtország  Psühhiaatria   
 Görögország  Ψυχιατρική   
 Spanyolország  Psiquiatría   
 Franciaország  Psychiatrie   
 Írország  Psychiatry   
 Izland  Geðlækningar   
 Olaszország  Psichiatria   
 Ciprus  Ψυχιατρική   
 Lettország  Psihiatrija   
 Liechtenstein  Psychiatrie und Psychotherapie   
 Litvánia  Psichiatrija   
 Luxemburg  Psychiatrie   
 Magyarország  Pszichiátria   
 Málta  Psikjatrija   
 Hollandia  Psychiatrie   
 Norvégia  Psykiatri   
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 Ausztria  Psychiatrie   
 Lengyelország  Psychiatria   
 Portugália  Psiquiatria   
 Románia  Psihiatrie   
 Szlovénia  Psihiatrija   
 Szlovákia  Psychiatria   
 Finnország  Psykiatria / Psykiatri   
 Svédország  Psykiatri   
 Svájc  Psychiatrie et psychothérapie 

Psychiatrie und Psychotherapie 
Psichiatria e psicoterapia 

  

 Egyesült Királyság  General psychiatry   

 Radiológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  –   
 Bulgária  Радиобиология   
 Cseh Köztársaság  –   
 Dánia  –   
 Németország  Radiologie   
 Észtország  –   
 Görögország  Aκτινογία – Ραδιολογία   
 Spanyolország  Electroradiología   
 Franciaország  Electro-radiologie (hatályon kívül 

helyezve 1971. december 3.) 
  

 Írország  –   
 Izland  Geislalækningar   
 Olaszország  Radiologia (hatályon kívül helyezve: 

1993. október 31.) 
  

 Ciprus  –   
 Lettország  –   
 Liechtenstein  –   
 Litvánia  –   
 Luxemburg  Électroradiologie (Szakmai képesítés 

megszerzését tanúsító okiratot nem 
adnak ki az 1982. március 5-e után 
megkezdett képzések esetében.) 

  

 Magyarország  Radiológia  
[1978 előtt: röntgenológia  
(röntgendiagnosztika és röntgenterápia)]

  

 Málta  –   
 Hollandia  Radiologie (hatályon kívül helyezve: 

1984. július 8.) 
  

 Norvégia  –   
 Ausztria  Radiologie   
 Lengyelország  –   
 Portugália  Radiologia   
 Románia  –   
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  –   
 Finnország  –   
 Svédország  –   
 Svájc  –   
 Egyesült Királyság  –   
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 Reumatológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Rhumathologie / reumatologie   
 Bulgária  Ревматология   
 Cseh Köztársaság  Revmatologie   
 Dánia  Reumatologi   
 Németország  Innere Medizin und Schwerpunkt 

Rheumatologie 
  

 Észtország  Reumatoloogia   
 Görögország  Ρευµατολογία   
 Spanyolország  Reumatología   
 Franciaország  Rhumathologie   
 Írország  Rheumatology   
 Izland  Gigtarlækningar   
 Olaszország  Reumatologia   
 Ciprus  Ρευµατολογία   
 Lettország  Reimatoloģija   
 Liechtenstein  Rheumatologie   
 Litvánia  Reumatologija   
 Luxemburg  Rhumathologie   
 Magyarország  Reumatológia  

(1984–1993-ig: reumatológia és 
fizioterápia;  
1984 előtt: reumatológia és 
fizikóterápia) 

  

 Málta  Rewmatoloġija   
 Hollandia  Reumatologie   
 Norvégia  Revmatologi   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  Reumatologia   
 Portugália  Reumatologia   
 Románia  Reumatologie   
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  Reumatológia   
 Finnország  Reumatologia / Reumatologi   
 Svédország  Reumatologi   
 Svájc  Rhumatologie 

 Rheumatologie 
 Reumatologia 

  

 Egyesült Királyság  Rheumatology   

 Sebészet  
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év 

 Belgium  Chirurgie / Heelkunde   
 Bulgária  Хирургия   
 Cseh Köztársaság  Chirurgie   
 Dánia  Kirurgi / kirurgiske sygdomme   
 Németország  (Allgemeine)  Chirurgie   
 Észtország  Üldkirurgia   
 Görögország  Χειρονργική   
 Spanyolország  Cirugía general y del aparato digestivo   
 Franciaország  Chirurgie générale   
 Írország  General surgery   
 Izland  Skurðlækningar   
 Olaszország  Chirurgia generale   
 Ciprus  Γενική Χειρουργική   
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 Lettország  Ķirurģija   
 Liechtenstein  Chirurgie   
 Litvánia  Chirurgija   
 Luxemburg  Chirurgie générale   
 Magyarország  Sebészet   
 Málta  Kirurġija Ġenerali   
 Hollandia  Heelkunde   
 Norvégia  Generell kirurgi   
 Ausztria  Chirurgie   
 Lengyelország  Chirurgia ogólna   
 Portugália  Cirurgia geral   
 Románia  Chirurgie generală   
 Szlovénia  Splošna kirurgija   
 Szlovákia  Chirurgia   
 Finnország  Yleiskirurgia / Allm a kirurgi   
 Svédország  Kirurgi   
 Svájc  Chirurgie  

Chirurgie  
Chirurgia 

  

 Egyesült Királyság  General surgery   

 Sugárterápia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Radiothérapie-oncologie / 
Radiotherapie-oncologie 

  

 Bulgária  Лъчелечение   
 Cseh Köztársaság  Radiační onkologie   
 Dánia  Onkologi   
 Németország  Strahlentherapie   
 Észtország  Onkoloogia   
 Görögország  Aκτινοθεραπευτική – Ογκολογία   
 Spanyolország  Oncología radioterápica   
 Franciaország  Oncologie radiothérapique   
 Írország  Radiation oncology   
 Izland  –   
 Olaszország  Radioterapia   
 Ciprus  Aκτινοθεραπευτική   
 Lettország  Terapeitiskā radioloģija   
 Liechtenstein  Medizinische Radiologie/Radio 

Onkologie 
  

 Litvánia  Onkologija radioterapija   
 Luxemburg  Radiothérapie   
 Magyarország  Sugárterápia  

(1984 előtt: onkoradiológia) 
  

 Málta  Onkoloġija u Radjoterapija   
 Hollandia  Radiotherapie   
 Norvégia  –   
 Ausztria  Strahlentherapie – Radioonkologie   
 Lengyelország  Radioterapia onkologiczna   
 Portugália  Radioterapia   
 Románia  Radioterapie   
 Szlovénia  Radioterapija in onkologija   
 Szlovákia  Radiačná onkológia   
 Finnország  Syöpätaudit / Cancersjukdomar   
 Svédország  Tumörsjukdomar (allmän onkologi)   
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 Svájc  Radio-oncologie/radiothérapie 

 Radio-Onkologie/Strahlentherapie 
Radio-oncologia/radioterapia 

  

 Egyesült Királyság  Clinical oncology   

 Szemészet  
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év 

 Belgium  Ophtalmologie / Oftalmologie   
 Bulgária  Очни болести   
 Cseh Köztársaság  Oftalmologie   
 Dánia  Oftalmologi / øjensygdomme   
 Németország  Augenheilkunde   
 Észtország  Oftalmoloogia   
 Görögország  Οψθαλµολογία   
 Spanyolország  Oftalmología   
 Franciaország  Ophtalmologie   
 Írország  Ophthalmology   
 Izland  Augnlækningar   
 Olaszország  Oftalmologia   
 Ciprus  Οψθαλµολογία   
 Lettország  Oftalmoloģija   
 Liechtenstein  Augenheilkunde   
 Litvánia  Oftalmologija   
 Luxemburg  Ophtalmologie   
 Magyarország  Szemészet  

(1978 előtt: szembetegségek) 
  

 Málta  Oftalmoloġija   
 Hollandia  Oogheelkunde   
 Norvégia  Øyesykdommer   
 Ausztria  Augenheilkunde und Optometrie   
 Lengyelország  Okulistyka   
 Portugália  Oftalmologia   
 Románia  Oftalmologie   
 Szlovénia  Oftalmologija   
 Szlovákia  Oftalmológia   
 Finnország  Silmätaudit / Ögonsjukdomar   
 Svédország  Ögonsjukdomar (oftalmologi)   
 Svájc  Ophtalmologie  

Ophthalmologie  
Oftalmologia 

  

 Egyesült Királyság  Ophthalmology   

 Szülészet-nőgyógyászat  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Gynécologie-obstétrique / 
Gynaecologie en verloskunde 

  

 Bulgária  Акушерство, гинекология и 
репродуктивна медицина 

  

 Cseh Köztársaság  Gynekologie a porodnictví   
 Dánia  Gynaekologi og obstetrik / kvindesyg 

domme og fødselshjæl 
  

 Németország  Frauenheilkunde und Geburtshilfe   
 Észtország  Sünnitusabi ja günekoloogja   
 Görögország  Μαιευτική-Γυναικολογία   
 Spanyolország  Obstetricia y ginecología   
 Franciaország  Gynécolo te-obstétrique   
 Írország  Obstetrics and gynaecology   
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 Izland  Fæðingar- og kvenlækningar   
 Olaszország  Ginecologia e ostetricia   
 Ciprus  Μαιευτική-Γυναικολογία   
 Lettország  Ginekoloģija un dzemdniecība   
 Liechtenstein  Gynäkologie und Geburtshilfe   
 Litvánia  Akušerija ginekologija   
 Luxemburg  Gynécologie-obstétri e ue   
 Magyarország  Szülészet-nőgyógyászat   
 Málta  Ostetriċja u Ġinekoloġija   
 Hollandia  Verloskunde en gynaecologie   
 Norvégia  Fødselshjelp og kvinnesykdommer   
 Ausztria  Frauenheilkunde und Geburtshilfe   
 Lengyelország  Położnictwo i ginekologia   
 Portugália  Ginecologia e obstetricia   
 Románia  Obstetrică-ginecologie   
 Szlovénia  Ginekologija in porodništvo   
 Szlovákia  Gynekológia a pőrodníctvo   
 Finnország  Naistentaudit ja synnytykset /  

Kvinnosjukdomar och förlossningar 
  

 Svédország  Obstetrik och gynekologi   
 Svájc  Gynécologie et obstétrique  

Gynäkologie und Geburtshilfe  
Ginecologia e ostetricia 

  

 Egyesült Királyság  Obstetrics and gynaecology   

 Társadalomorvostan és szociális orvostan  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  –   
 Bulgária  Социална медицина и здравен 

мениджмънт Комунална хигиена 
  

 Cseh Köztársaság  Hygiena a epidemiologie   
 Dánia  Samfundsmedicin   
 Németország  Öffentliches Gesundheitswesen   
 Észtország  –   
 Görögország  Κοινωνική Ιατρική   
 Spanyolország  Medicina preventiva y salud pública   
 Franciaország  Santé publique et médecine sociale   
 Írország  Public health medicine 

 
  

 Izland  Félagslækningar   
 Olaszország  Igiene e medicina preventiva   
 Ciprus  Υγειονολογία/Κοινωνική Ιατρική   
 Lettország  –   
 Liechtenstein  Prävention und Gesundheitswesen   
 Litvánia  –   
 Luxemburg  Santé publique   
 Magyarország  Megelőző orvostan és népegészségtan   
 Málta  Saħħa Pubblika   
 Hollandia  Maatschappij en gezondheid   
 Norvégia  Samfunnsmedisin   
 Ausztria  Sozialmedizin   
 Lengyelország  Zdrowie publiczne, epidemiologia   
 Portugália  Saúde pública   
 Románia  Sănătate publică şi management   
 Szlovénia  Javno zdravje   
 Szlovákia  Verejné zdravotníctvo   



 
 
 
 
2. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 339 

 

 Ország Megnevezés   
 Finnország  Terveydenhuolto / hälsovård   
 Svédország  Socialmedicin   
 Svájc  Prévention et santé publique 

Prevention und Gesundheitswesen 
Prevenzione e salute pubblica 

  

 Egyesült Királyság  Public health medicine   

 Trópusi betegségek  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  –   
 Bulgária  –   
 Cseh Köztársaság  –   
 Dánia  –   
 Németország  –   
 Észtország  –   
 Görögország  –   
 Spanyolország  –   
 Franciaország  –   
 Írország  Tropical medicine   
 Izland  –   
 Olaszország  Medicina tropicale   
 Ciprus  –   
 Lettország  –   
 Liechtenstein  Tropenmedizin   
 Litvánia  –   
 Luxemburg  –   
 Magyarország  Trópusi betegségek   
 Málta  –   
 Hollandia  –   
 Norvégia  –   
 Ausztria  Spezifische Prophylaxe und 

Tropenhygiene 
  

 Lengyelország  Medycyna transportu   
 Portugália  Medicina tropical   
 Románia  –   
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  Tropická medicína   
 Finnország  –   
 Svédország  –   
 Svájc  Médecine tropicale et médecine des 

voyages 
Tropen- und Reisemedizin 
Medicina tropicale e medicina di 
viaggio 

  

 Egyesült Királyság  Tropical medicine   

 Tüdőgyógyászat  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Pneumologie   
 Bulgária  Пневмология и фтизиатрия   
 Cseh Köztársaság  Tuberkulóza a respirační nemoci   
 Dánia  Medicinske lungesygdomme   
 Németország  Pneumologie   
 Észtország  Pulmonoloogia   
 Görögország  Φυµατιολογία- Πνευµονολογία   
 Spanyolország  Neumologia   
 Franciaország  Pneumologie   
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 Ország Megnevezés   
 Írország  Respiratory medicine   
 Izland  Lungnalækningar   
 Olaszország  Malattie dell’apparato respiratorio   
 Ciprus  Πνευµονολογία – Φυµατιολογία   
 Lettország  Ftiziopneimonoloģija   
 Liechtenstein  Pneumologie   
 Litvánia  Pulmonologija   
 Luxemburg  Pneumologie   
 Magyarország  Tüdőgyógyászat  

(1978 előtt: tüdőbetegségek és  
gümőkóros megbetegedések) 

  

 Málta  Mediċina Respiratorja   
 Hollandia  Longziekten en tuberculose   
 Norvégia  Lungesykdommer   
 Ausztria  Lungenkrankheiten   
 Lengyelország  Choroby płuc   
 Portugália  Pneumologia   
 Románia  Pneumologie   
 Szlovénia  Pnevmologija   
 Szlovákia  Pneumológia a ftizeológia   
 Finnország  Keuhkosairaudet j a allergologia /  

Lungsjukdomar och allergologi 
  

 Svédország  Lungsjukdomar (pneumologi)   
 Svájc  Pneumologie  

Pneumologie  
Pneumologia 

  

 Egyesült Királyság  Respiratory medicine   

 Urológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év 

 Belgium  Urologie   
 Bulgária  Урология   
 Cseh Köztársaság  Urologie   
 Dánia  Urologi / urinvejenes  

kirurgiske sygdomme 
  

 Németország  Urologie   
 Észtország  Uroloogia   
 Görögország  Uυρολογία   
 Spanyolország  Urología   
 Franciaország  Urologie   
 Írország  Urology   
 Izland  Þvagfæraskurðlækningar   
 Olaszország  Urologia   
 Ciprus  Uυρολογία   
 Lettország  Uroloģija   
 Liechtenstein  Urologie   
 Litvánia  Urologija   
 Luxemburg  Urologie   
 Magyarország  Urológia  

(1978 előtt: húgy- és ivarszervi 
bántalmak) 

  

 Málta  Uroloġija   
 Hollandia  Urologie   
 Norvégia  Urologi   
 Ausztria  Urologie   
 Lengyelország  Urologia   
 Portugália  Urologia   
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 Ország Megnevezés   
 Románia  Urologie   
 Szlovénia  Urologija   
 Szlovákia  Urológia   
 Finnország  Urologia / Urologi   
 Svédország  Urologi   
 Svájc  Urologie 

 Urologie 
 Urologia 

  

 Egyesült Királyság  Urology   
 
 

D) A háziorvosi oklevelek megnevezései Magyarországon, valamint az egyes 
tagállamokban: 

 Ország  Oklevél megnevezése 
 Belgium  Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste/ministerieel 

erkenningsbesluit van huisarts 
 Bulgária  Свидетелство за призната специалност по Обща медицина 
 Cseh Köztársaság  Diplom o specializaci „všeobecné lékařství” 
 Dánia  Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende laege/Speciallaege –  

I almen medicin 
 Németország  Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin 
 Esztország  Diplom peremeditsiini erialal 
 Görögország  Τίτλος ιατρικής ειδικóτητας γενικής ιατρικής 
 Spanyolország  Titulo de especialista en medicina familiar y comunitaria 
 Franciaország  Diplôme d’État de docteur en médecine (avec document annexé attestant la 

formation spécifique en médecine générale) 
 Írország  Certificate of specific qualifications in general medical practice 
 Izland  Almennt heimilislækningaleyfi (Evrópulækningaleyfi) 
 Olaszország  Attestato di formazione specifica in medicina generale 
 Ciprus  Πιστοποιητικó Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού 
 Lettország  Ģimenes ārsta sertifikāts 
 Liechtenstein   
 Litvánia  Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas 
 Luxemburg  – 
 Magyarország  Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány 
 Málta  Tabib tal-familja 
 Hollandia  Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de 

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering dér geneeskunst 
 Norvégia  Bevis for kompetanse som allmenpraktiserende lege 
 Ausztria  Arzt für Allgemeinmedizin 
 Lengyelország  Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej 
 Portugália  Diploma do internato complementar de clínica geral 
 Románia  Certificat de medic specialist medicină de familie 
 Szlovénia  Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine 
 Szlovákia  Diplom o špecializácii v odbore „všeobecné lekárstvo” 
 Finnország  Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om 

tilläggsutbildning av lakare i primärvård 
 Svédország  Bevis om kompetens som allmänpraktiserande lakare (Europaläkare) utfärdat av 

Socialstyrelsen 
 Svájc   
 Egyesült Királyság  Certificate of prescribed/equivalent experience 
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E) A háziorvosi szakképesítés megnevezései Magyarországon, valamint az egyes 
tagállamokban:  

 Ország  Megnevezés 
 Belgium  Huisarts /Médecin généraliste 
 Bulgária  Лекар-специалист по Обща медицина 
 Cseh Köztársaság  Všeobecný lékař 
 Dánia  Alment praktiserende læge/Speciallæge I almen medicin 
 Németország  Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin 
 Észtország  Perearst 
 Görögország  Ιατρóς µε ειδικóτητα γενικής ιατρικής 
 Spanyolország  Especialista en medicina familiar y comunitaria 
 Franciaország  Médecin qualifié en médecine générale 
 Írország  General medical practitioner 
 Izland   
 Olaszország  Medico di medicina generale 
 Ciprus  Ιατρóς Γενικής Iατρικής 
 Lettország  Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 
 Liechtenstein   
 Litvánia  Šeimos medicinos gydytojas 
 Luxemburg  Médecin généraliste 
 Magyarország  Háziorvostan szakorvosa 
 Málta  Mediċina tal-familja 
 Hollandia  Huisarts 
 Norvégia   
 Ausztria  Arzt für Allgemeinmedizin 
 Lengyelország  Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej 
 Portugália  Assistente de clínica geral 
 Románia  Medic specialist medicină de familie 
 Szlovénia  Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske medicine 
 Szlovákia  Všeobecný lekár 
 Finnország  Yleislääkäri/allmänläkare 
 Svédország  Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 
 Svájc   
 Egyesült Királyság  General medical practitioner 

 
 
F) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén 
a) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére 

kiállított, a következő időpontok előtt megkezdett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító 
orvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott 
minimális képzési követelményeknek: 

– 2007. január 1. Bulgária és Románia esetében, 
– 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, 

Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia esetében, 
– 2002. június 1. Svájc esetében, 
– 1995. május 1. Liechtenstein esetében, 
– 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország esetében, 
– 1986. január 1. Spanyolország és Portugália esetében, 
– 1981. január 1. Görögország esetében, 
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– 1976. december 20. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, 
Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében, 
ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az 
igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül 
ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. 
 

b) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére 
kiállított, a következő időpontok előtt megkezdett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító 
szakorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott 
minimális képzési követelményeknek: 

– 2007. január 1. Bulgária és Románia esetében, 
– 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, 

Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia esetében, 
– 2002. június 1. Svájc esetében, 
– 1995. május 1. Liechtenstein esetében, 
– 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország esetében, 
– 1986. január 1. Spanyolország és Portugália esetében, 
– 1981. január 1. Görögország esetében, 
– 1976. december 20. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, 

Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében, 
ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az 
igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül 
ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. 
 

c) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt 
Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését 
tanúsító orvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által 
meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben: 

– 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és azt olyan igazolás kíséri, 
amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során 
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta 
az adott tevékenységet. Ezen orvosi oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy 
Németország területén orvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, 
mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által 
odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában 
gyakorolható. 

 
d) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt 

Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését 
tanúsító szakorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által 
meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben: 

– 1992. április 3. előtt megkezdett képzést igazol, és az oklevelet olyan igazolás 
kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt 
év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen 
gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen szakorvosi oklevél a birtokosát feljogosítja 
arra, hogy Németország területén orvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett 
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gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német 
hatóság által odaítélt és a B) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat 
birtokában gyakorolható. 
 

e) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami 
állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1993. január 1-jét 
megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen 
időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh 
Köztársaság illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén az orvosi 
tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi 
érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett cseh képesítések. A 
tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely 
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját 
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és 
jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén. 
 

f) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami 
állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1993. január 1-jét 
megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen 
időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia 
illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén az orvosi tevékenység 
megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, 
mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett szlovák képesítések. A tanúsítványhoz 
mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az 
adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során 
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a 
szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén. 
 

g) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami 
állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1991. augusztus  
20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen 
időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország 
illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén az orvosi tevékenység 
megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, 
mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett észt képesítések. A tanúsítványhoz 
mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az 
adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során 
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a 
szóban forgó tevékenységet Észtország területén. 
 

h) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami 
állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1991. augusztus  
21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen 
időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország 
illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén az orvosi tevékenység 
megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, 
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mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett lett képesítések. A tanúsítványhoz 
mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az 
adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során 
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a 
szóban forgó tevékenységet Lettország területén. 
 
i) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami 
állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1990. március 11-ét 
megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot 
megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága 
tanúsítja, hogy Litvánia területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása 
tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi 
területen szerzett litván képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes 
hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az 
igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő 
éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet 
Litvánia területén. 
 
j) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami 
állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1991. június 25-ét 
megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot 
megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága 
tanúsítja, hogy Szlovénia területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása 
tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi 
területen szerzett szlovén képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes 
hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az 
igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő 
éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet 
Szlovénia területén. 
 
k) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által azon tagállami állampolgár részére 
kiállított oklevél, akinek orvosi, szakorvosi, háziorvosi oklevele nem felel meg az A), 
B), C) vagy D) pontban említett megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet – a 
tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott – olyan igazolás kíséri, amely 
tanúsítja, hogy az adott orvosi, szakorvosi, háziorvosi oklevelet az európai közösségi 
jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres 
teljesítését követően állították ki, és az azt kiállító tagállam úgy tekinti, mint az e 
melléklet A), B, C) vagy D) pontjában megnevezett oklevelet, képesítést. 
 
l) Feltétel nélkül elismerésre kerül a szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár 
esetében, akinek 1975. június 20-án hatályos szabályozás alapján a nem teljes 
munkaidejű szakorvosi képzése 1983. december 31-éig megkezdődött, amennyiben az 
oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az 
igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül 
ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. 
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m) Feltétel nélkül elismerésre kerül azon tagállami állampolgár részére 
Spanyolországban kiállított szakorvosi oklevél, aki szakképzését 1995. január 1-je 
előtt befejezte, ha a szóban forgó képzés nem felel meg az európai közösségi jog által 
meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben az oklevelet az 
illetékes spanyol hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az 
adott tagállami állampolgár letette a vonatkozó spanyol jogszabályban (1479/99. sz. 
királyi rendelet) foglalt szakmai alkalmassági vizsgát. 
 
n) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam illetékes hatósága által a tagállami 
állampolgár számára kiállított olyan igazolás, amely tanúsítja, hogy az orvos a D) 
pontban említett, háziorvosi képesítés megszerzését tanúsító okirat hiányában a 
következőkben felsorolt időpontig az orvosi szakmára alkalmazandó – az általános 
orvosi szakmai tevékenységek gyakorlásának megkezdésére jogosító – rendelkezések 
erejénél fogva jogosult a háziorvosi tevékenységnek az adott tagállam szociális 
biztonsági rendszere keretében történő gyakorlására, és aki az említett időpontig a 
tagállam területén letelepedett, valamint akinek az orvosi, szakorvosi oklevele feltétel 
nélkül elismerhető. 

– 2007. január 1. Bulgária és Románia esetében, 
– 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, 

Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia esetében, 
– 1994. december 31. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Spanyolország 

Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália, 
Finnország, Svédország esetében és az Egyesült Királyság esetében. 
 
A fenti igazolást ugyanolyan hatályúnak kell tekinteni, mint a külön jogszabályban 
meghatározott, a háziorvosi szakképzettség megszerzését tanúsító okiratot. 
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2. számú melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez 

A Magyarországon kiállított ápolói oklevelek és az azokkal egyenértékű, 
feltétel nélkül elismerésre kerülő oklevelek  

 
A) Az általános ápolói oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint 

a képesítést kísérő igazolások Magyarországon és az egyes tagállamokban:  

 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás 
 Belgium  1. Diploma gegradueerde 

verpleger/verpleegster  
(Egyetemi ápolói/ápolónői 
oklevél)  
- Diplôme d’infirmier(ère) 
gradué(e)  
(Fokozattal bíró 
ápolói/ápolónői oklevél)  
- Diplom eines(einer) 
graduierten 
Krankenpflegers  
(-pflegerin)  
(Betegápolói, betegápolónői 
oklevél)  
2. Diploma in de 
ziekenhuisverpleegkunde  
(Kórházi ápolástudományi 
oklevél)  
- Brevet d’infirmier(ère) 
hospitalier(ère)  
(Kórházi ápolói/ápolónői 
oklevél)  
- Brevet eines(einer) 
Krankenpflegers(-pflegerin) 
(Betegápolói, betegápolónői 
oklevél)  
3. Brevet van 
verpleegassistent(e)  
(Ápolási asszisztensi 
oklevél)  
- Brevet d’hospitalier(ere)  
(Kórházi dolgozói oklevél) 
- Brevet einer 
Pflegeassistentin  
(Ápolási asszisztensi 
oklevél) 

 1. De erkende 
opleidingsinstituten  
(Elismert oktatási 
intézmények) / les 
établissements 
d’enseignement reconnus  
(Elismert oktatási 
intézmények)  
/ die anerkannten 
Ausbildungsanstalten  
(Az elismert szakképzési 
intézetek)  
2. De bevoegde 
Examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap  
(A Flamand Közösség 
illetékes Vizsgabizottsága) / 
le Jury compétent 
d’enseignement de la 
Communauté française  
(A Francia Közösség 
illetékes oktatási bizottsága) 
/  
die zuständigen 
’Prüfungsausschüsse der 
Deutschsprachigen 
Gemeinschaft’  
(A Német Nyelvű Közösség 
illetékes vizsgabizottságai) 

  

 Bulgária  Диплома за висше  
образование на  
образователно- 
квалификационна степен 
“Бакалавър” с  
професионална  
квалификация “Медиц  
инска сестра  
(Felsőfokú diploma a 
„baccalaureatus” nővéri 
szakképzettség minősítésről)

 Университет  
(Egyetem) 
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás 
 Cseh Köztársaság  1. Diplom o ukončení studia 

ve studijním programu 
ošetřovatelství ve studijním 
oboru všeobecná sestra 
(bakalář, Bc.) accompanied 
by the following certificate: 
Vysvědčení 
o státní závěrečné 
zkoušce 
[Az ápoló képzés 
tanulmányi program 
befejezését igazoló oklevél 
az általános ápolás/nővér 
szakon (bakalář - 
baccalaureus, Bc.)] 

 
2. Diplom o ukončení studia 
ve studijním oboru 
diplomovaná všeobecná 
sestra (diplomovany 
specialista, DiS.) 
accompanied by the 
following certificate: 
Vysvědčení 
o absolutoriu 
[Az ápoló képzés tanulmányi 
program befejezését igazoló 
okleveles általános 
ápolás/nővér szakon 
(diplomovany specialista - 
okleveles szakember, DiS.)] 

 1. Vysoká škola zřizéná 
nebo uznaná státem  
(Az állam által alapított 
vagy elismert egyetem)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Vyšší odborná škola 
zřízená nebo uznaná státem 
(Az állam által alapított 
vagy elismert főiskola) 

 1. Vysvědčení o státní 
závĕrĕčné zkoušce  
(Államvizsgáról szóló 
bizonyítvány)  
2. Vysvĕdcĕní o absolutoriu 
(Bizonyítvány a felsőfokú 
tanulmányok elvégzéséről) 

 Dánia  Eksamensbevis efter 
gennemført 
sygeplejerskeuddannelse  
(Az ápolónői képzés 
elvégzését tanúsító 
vizsgabizonyítvány) 

 Sygeplejeskole godkendt af 
Undervisningsministeriet  
(Az Oktatási Minisztérium 
által jóváhagyott 
ápolónőképző) 

  

 Németország  Zeugnis über die staatliche 
Prüfung in der 
Krankenpflege  
[Betegápolói államvizsga- 
bizonyítvány (Állami ápolói 
vizsga)] 

 Staatlicher 
Prüfungsausschuss  
(Állami vizsgabizottság) 

  

 Észtország  Diplom őe erialal  
(Oklevél ápolónő szakon) 

 1. Tallinna Meditsiinikool 
(Tallinni Egészségügyi 
Iskola) 2. Tartu 
Meditsiinikool  
(Tartui Egészségügyi 
Iskola)  
3. Kohtla-Järve 
Meditsiinikool  
(Kohtla-Järvei 
Egészségügyi Iskola) 

  

 Görögország  1. Πτυχίο Νοσηλευτικήζ 
Παν/µίου Αθηνών 
(Athéni Egyetem ápolói 
oklevele)  
2. Πτυχίο Νοσηλευτικηζ 

 1. Πανεπιστήµιο Αθηνών
(Athéni Egyetem)  
2. Τεχνολογικά 
ΕκπαЇυτικά Ιδρύµατα 
Υπουργείο Εθνικής και 
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás 
Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
(T.E.I)  
(Technikusképző Intézetek 
(T.E.I) ápolói oklevele)  
3. Πτυχίο Αξιωµατικών  
Νοσηλευτικήζ  
(Ápoló tiszti oklevél)  
4. Πτυχίο Αδελψών 
Νοσοκόµων πρώην 
Ανωτέρων ∑χολών 
Υπουργείου Υγείαζ Υγείαζ 
και Πρόνοιαζ 
(Az Egészségügyi és 
Népjóléti Minisztérium volt 
főiskoláinak ápolónővéri 
oklevele)  
5. Πτυχίo Αδελψών 
Νοσοκόµων και 
Επισκεπτριών πρώην 
Ανωτέρων ∑χολών 
Υπουργείου Υγείαζ και 
Πρόνοιαζ  
( Az Egészségügyi és 
Népjóléti Minisztérium volt 
főiskoláinak ápolónővéri és 
védőnői oklevele)  
6. Πτυχίο Τµήµατοζ 
Νοσηλευτικήζ 
(Ápolástani tagozat 
oklevele) 

Θρησκευµάτων 
[Közoktatás- és Vallásügyi 
Minisztérium 
Technikusképző Intézetei 
(TEI)]  
3. Υπουργείο Εθνικής 
Άµυνας 
(Nemzetvédelmi 
Minisztérium)  
4. Υπουργείο Υγείας και 
Πρόνοιας 
(Egészségügyi és Népjóléti 
Minisztérium)  
5. Υπουργείο Υγείας και 
Πρόνοιας 
(Egészségügyi és Népjóléti 
Minisztérium)  
6. KATEE Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 
KATEE [Közoktatás- és 
Vallásügyi Minisztérium 
Technikusképző Főiskolái 
(KATEE)] 

 Spanyolország  Titulo de Diplomado 
universitario en Enfermería 
(Oklevél Ápolói Egyetemi 
Képesítésről) 

 Ministerio de Educación y 
Cultura/El rector de una 
Universidad  
(Oktatási és Kulturális 
Minisztérium / Egyetemi 
rektor) 

  

 Franciaország  1. Diplôme d’Etat 
d’infirmier(ère)  
(Állami ápolói/ápolónői 
oklevél)  
2. Diplôme d’Etat 
d’infirmier(ère) délivré en 
vertu du décret no 99-1147 
du 29 décembre 1999  
(Az 1999. december 29-i 99-
1147. sz. rendelet 
értelmében kibocsátott 
állami ápolói/ápolónői 
oklevél) 

 Le ministère de la santé  
(Egészségügyi 
Minisztérium) 

  

 Írország  Certificate of Registered 
General Nurse  
(Bejegyzett általános ápolói 
bizonyítvány) 

 An Bord Altranais (The 
Nursing Board)  
[An Bord Altranais  
(Ápolói Kamara)] 
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás 
 Izland  1. B.Sc. í hjúkrunarfræði  

(B. Sc. ápolástudományból) 
2. B.Sc. í hjúkrunarfræði (B. 
Sc. ápolástudományból)  
3. Hjúkrunarpróf (Ápolói 
vizsga) 

 1. Háskóli Islands  
(Izlandi Egyetem)  
2. Háskólinn á Akureyri  
(Az Izlandi Egyetem 
kihelyezett tagozata 
Akureyriben)  
3. Hjúkrunarskóli Íslands  
(Izlandi Ápolóképző) 

  

 Olaszország  Diploma di infermiere 
professionale  
(Hivatásos ápolói oklevél) 

 Scuole riconosciute dallo 
Stato  
(Az állam által elismert 
iskolák) 

  

 Ciprus  ∆ίπλωµα Γενικής 
Νοσηλευτικής 
(Általános ápolói oklevél) 

 Νοσηλευτική Σχολή  
(Ápolástani Kar / 
Ápolóképző Szakiskola) 

  

 Lettország  1. Diploms par māsas 
kvalifikācijas iegūšanu  
(Oklevél ápolói képesítés 
megszerzéséről)  
2. Māsas diploms  
(Ápolói oklevél) 

 1. Māsu skolas  
(Ápolói iskola)  
2. Universitātes tipa 
augstskola pamatojoties uz 
Valsts eksāmenu komisijas 
lēmumu  
(Egyetemi típusú főiskola 
Állami vizsgabizottság 
döntése alapján) 

  

 Liechtenstein  Minden, az A) pontban 
felsorolt oklevél, amelyet 
valamely másik 
tagállamban állítottak ki 

 Illetékes hatóságok  Gyakorlati képzési 
bizonyítvány 

 Litvánia  1. Aukštojo mokslo 
diplomas, nurodantis 
suteiktą bendrosios 
praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją  
(Általános szakápolói 
képesítés megszerzését 
tanúsító felsőoktatási 
oklevél)  
2. Aukštojo mokslo 
diplomas (neuniversitetinės 
studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios 
praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją  
[Általános szakápolói 
képesítés megszerzését 
tanúsító főiskolai oklevél 
(nem egyetemi 
tanulmányok)] 

 1. Universitetas  
(Egyetem)  
  
  
  
  
  
2. Kolegija (Főiskola) 

  

 Luxemburg  1. Diplôme d’Etat 
d’infirmier  
(Állami ápolói oklevél)  
2. Diplôme d’Etat 
d’infirmier hospitalier 
gradué  
(Fokozattal bíró kórházi 
ápolói állami oklevél) 

 Ministère de l’Education 
nationale, de la Formation 
professionnelle et des 
Sports  
(Nemzeti Oktatási, 
Szakképzési és 
Sportminisztérium) 
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás 
 Magyarország  1. Ápoló bizonyítvány  

2. Diplomás ápoló oklevél  
3. Egyetemi okleveles ápoló 
oklevél 

 1. Iskola  
2. Egyetem / főiskola  
3. Egyetem 

  

 Málta  Lawrja jew diploma fl-
istudji tal-infermerija 
(Ápolói képesítés vagy 
oklevél) 

 Universita`ta' Malta  
(Máltai Egyetem) 

  

 Hollandia  1. Diploma'sverpleger A, 
verpleegster A, 
verpleegkundige A  
(Ápoló A, ápolónő A, ápoló 
A oklevél)  
2. Diploma verpleegkundige 
MBOV (Middelbare 
Beroepsopleiding 
Verpleegkundige)  
[Ápolói oklevél MBOV 
(ápolók középfokú 
szakképzése)] 
3. Diploma verpleegkundige 
HBOV (Hogere 
Beroepsopleiding 
Verpleegkundige)  
[Ápolói oklevél HBOV 
(ápolók felsőfokú 
szakképzése)]  
4. Diploma 
beroepsonderwijs 
verpleegkundige - 
Kwalificatieniveau 4  
(Ápolói szakképesítési 
oklevél - 4. képesítési szint) 
5. Diploma hogere 
beroepsopleiding 
verpleegkundige - 
Kwalificatieniveau 5  
(Ápolói felsőfokú 
szakképesítési oklevél - 5. 
képesítési szint) 

 1. Door een van 
overheidswege benoemde 
examencommissie  
(Hatóságilag kinevezett 
vizsgabizottság)  
2. Door een van 
overheidswege benoemde 
examencommissie  
(Hatóságilag kinevezett 
vizsgabizottság)  
3. Door een van 
overheidswege benoemde 
examencommissie  
(Hatóságilag kinevezett 
vizsgabizottság)  
4. Door een van 
overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling  
(Hatóságilag kijelölt 
képzőintézmény)  
5. Door een van 
overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling  
(Hatóságilag kijelölt 
képzőintézmény) 

  

 Norvégia  Vitnemål for bestått 
Sykepleierutdanning  
(Ápolói/ápolónői képzés 
elvégzését bizonyító 
képesítő oklevél) 

 Høgskole (Főiskola)   

 Ausztria  1. Diplom als ’Diplomierte 
Gesundheits- und 
Krankenschwester/ 
Diplomierter Gesundheits- 
und Krankenpfleger’  
(„Okleveles 
egészséggondozó és 
betegápolónő ill. okleveles 
egészséggondozó és 
betegápoló” oklevél)  
2. Diplom als ’Diplomierte 
Krankenschwester/ 
Diplomierter 

 1. Schule für allgemeine 
Gesundheits- und 
Krankenpflege  
(Általános 
Egészséggondozó és 
Ápolóképző Iskola)  
2. Allgemeine 
Krankenpflegeschule  
(Általános ápolóképző 
iskola) 
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás 
Krankenpfleger’  
(Okleveles betegápolónő / 
okleveles betegápoló) 

 Lengyelország  Dyplom ukończenia 
studiów wyższych na 
kierunku pielęgniarstwo z 
tytułem „magister 
pielęgniarstwa”  
(Ápolói szakon végzettek 
egyetemi/főiskolai oklevele 
„okleveles ápoló” címmel) 

 Instytucja prowadząca 
kształcenie na 
poziomie wyższym 
uznana przez właściwe 
władze 
 

  

 Portugália  1. Diploma do curso de 
enfermagem geral  
(Általános ápolástani 
oklevél)  
2. Diploma/carta de curso 
de bacharelato em 
enfermagem  
(Ápolástani érettségi 
oklevél/bizonyítvány)  
3. Carta de curso de 
licenciatura em enfermagem 
(Ápolástani licenciátusi 
bizonyítvány) 

 1. Escolas de Enfermagem 
(Ápolási iskolák)  
2. Escolas Superiores de 
Enfermagem  
(Ápolási Főiskolák)  
3. Escolas Superiores de 
Enfermagem; Escolas 
Superioresde Saúde  
(Ápolástani főiskolák; 
Egészségügyi főiskolák) 

  

 Románia  1. Diplomă de absolvire de 
asistent medical generalist 
cu  
studii superioare de scurtă  
durată 
(1. Főiskolai oklevél: 
általános ápolás és 
betegellátás) 
   
2. Diplomă de licenţă de 
asistent medical generalist 
cu studii superioare de 
lungă durată 
(2. Egyetemi oklevél: 
általános ápolás és 
betegellátás) 

 1. Universităţi  
(1. Tudományegyetem) 

   
   
   
   
   

2. Universităţi  
(2. Tudományegyetem) 

  

 Szlovénia  Diploma, s katero se 
podeljuje strokovni naslov 
„diplomirana medicinska 
sestra / diplomirani 
zdravstvenik”  
(Az „okleveles 
ápolónő/okleveles 
egészségügyi dolgozó” 
szakmai cím odaítéléséről 
szóló oklevél) 

 1. Univerza  
(Egyetem)  
2. Visoka strokovna škola  
(Felsőfokú szakiskola) 

  

 Szlovákia  1. Vysokoškolský diplom o 
udelení akademického titulu 
„magister z 
ošetrovatel’stva” („Mgr.”)  
[Felsőfokú ápolói 
tanulmányok befejezést 
igazoló oklevél a „magister 
z ošetrovatel’stva”  

 1. Vysoká škola  
(Egyetem)  
2. Vysoká škola  
(Egyetem)  
3. Stredná zdravotnícka 
škola  
(Egészségügyi 
szakközépiskola) 
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás 
(„Mgr. - magister”) cím 
megszerzéséről]  
2. Vysokoškolský diplom o 
udelení akademického titulu 
„bakalár z ošetrovatel’stva” 
(„Bc.”)  
[Felsőfokú ápolói 
tanulmányok befejezését 
igazoló oklevél a „bakalár z 
ošetrovatel’stva”  
(„Bc. - baccalaureus”) cím 
megszerzéséről]  
3. Absolventsky diplom v 
študijnom odbore 
diplomovaná všeobecná 
sestra  
(Oklevél az okleveles 
általános nővér szak 
elvégzéséről) 

 Finnország  1. Sairaanhoitajan tutkinto / 
sjukskötarexamen  
(Betegápolói képesítés)  
2. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinto
, sairaanhoitaja (AMK) / 
yrkeshögskole-examen 
inom hälsovard och det 
sociala omradet, sjukskötare 
(YH)  
(Szociális- és egészségügyi 
szakirányú főiskolai 
képesítéssel rendelkező 
betegápoló) 

 1. Terveydenhuolto-
oppilaitokset / 
hälsovårdsläroanstalter  
(Egészséggondozó 
intézetek)  
2. Ammattikorkeakoulut / 
yrkeshögskolor (Szakirányú 
főiskolák) 

  

 Svédország  Sjuksköterskeexamen  
(Ápolói/ápolónői oklevél) 

 Universitet eller högskola 
(Egyetem vagy főiskola) 

  

 Svájc  Infirmière diplômée ES 
infirmier diplômé ES 
(Általános ápolási ápolónői 
oklevél; Általános ápolási 
ápolói oklevél);  
 Diplomierte Pflegefachfrau 
HF, 
 Diplomierter 
Pflegefachmann HF 
(Okleveles általános 
betegápoló, betegápolónő); 
 Infermiera diplomata SSS, 
Infermiere diplomato SSS 
(Általános ellátásra 
képesített ápolónő, 
általános ellátásra 
képesített ápoló) 

 Ecoles qui proposent des 
filières de formation 
reconnues par l’État 
 

 
Schulen, die staatlich 
anerkannte Bildungsgänge 
durchführen 
 
 
Scuole che propongono 
dei cicli di formazione 
riconosciuti dallo Stato 

  

 Egyesült Királyság  Statement of Registration 
as a Registered General 
Nurse in part 1 or part 12 of 
the register kept by the 
United Kingdom Central 
Council for Nursing, 

 Various  
(Különböző) 
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás 
Midwifery and Health 
Visiting  
(Bejegyzett általános ápolói 
nyilvántartásba vételi 
igazolás az Egyesült 
Királyság Központi Ápolói, 
Szülésznői és Védőnői 
Tanácsa által vezetett 
nyilvántartás 1. vagy 12. 
jegyzékébe történő 
felvételről) 

 

B) Az ápolói szakképesítés megnevezései Magyarországon és az egyes 
tagállamokban:  

 Ország  Megnevezés 
 Belgium  Hospitalier(ère)/verpleegassistent(e), 

Infirmier(ere) hospitalier(ère)/ Ziekenhuisverpleger 
(-verpleegster) 

 Bulgária  Медицинска сестра 
 Cseh Köztársaság  Všeobecná sestra/všeobecný ošeřovatel 
 Dánia  Sygeplejerske 
 Németország Gesundheits- und Krankenpflegerin/ 

Gesundheits- und Krankenpfleger 
 Észtország  Õde 
 Görögország  ∆ιπλωµατούχος ή πτυχιούχος νοσοκόµος, 

νοσηλευτής ή 
νοσηλεύτρια 

 Spanyolország  Enfermero/a diplomado/a 
 Franciaország  Infirmier(ère) 
 Írország  Registered General Nurse 
 Izland  Hjúkrunarfræðingur 
 Olaszország  Infermiere professionale 
 Ciprus  Εγγεγραµµένος Νοσηλευτής 
 Lettország  Māsa 
 Liechtenstein  Krankenschwester - Krankenpfleger 
 Litvánia  Bendrosios praktikos slaugytojas 
 Luxemburg  Infirmier 
 Magyarország  Ápoló 
 Málta  Infermier Reġistrat tal-Ewwel Livell 
 Hollandia  Verpleegkundige 
 Norvégia  Sykepleier 
 Ausztria  Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter 

Krankenpfleger 
 Lengyelország  Pielęgniarka 
 Portugália  Enfermeiro 
 Románia  asistent medical generalist 
 Szlovénia  Diplomirana medicinska sestra / diplomirani 

zdravstvenik 
 Szlovákia  Sestra 
 Finnország  Sairaanhoitaja - sjukskötare 
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 Ország  Megnevezés 
 Svédország  Sjuksköterska 
 Svájc  Infirmière, infirmier; Krankenschwester, 

Krankenpfleger; Infermiera, infermiere 
 Egyesült Királyság  State Registered Nurse or Registered General 

Nurse  
(Angliában, Walesben és Észak-Írországban)  
Registered General Nurse (Skóciában) 

 

C) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén 

a) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a 
következő időpontok előtt kiállított általános ápolói oklevél, amely nem felel meg az 
európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek: 

– 2007. január 1. Bulgária esetében, 
– 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, 

Málta, Szlovénia, Szlovákia esetében, 
– 2002. június 1. Svájc esetében, 
– 1995. május 1. Liechtenstein esetében, 
– 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország esetében, 
– 1986. január 1. Spanyolország és Portugália esetében, 
– 1981. január 1. Görögország esetében, 
– 1979. június 27. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olasz-

ország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében, 
amennyiben azt olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az 
igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül 
ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.  
 

b) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt 
Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését 
tanúsító általános ápolói oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által 
meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben: 

– 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely 
szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során 
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta 
az adott tevékenységet. Ezen ápolói oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy 
Németország területén az általános ápolói tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett 
gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német 
hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat 
birtokában gyakorolható. 
 
c) Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami 
állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1993. január 1-jét 
megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen 
időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh 
Köztársaság illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén az 
általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés 
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ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett cseh 
képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott 
igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának 
időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül 
ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság 
területén. 
 
d) Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami 
állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1993. január 1-jét 
megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen 
időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia 
illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén az általános ápolói tevékenység 
megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, 
mint az általános ápolói szakterületen szerzett szlovák képesítések. A tanúsítványhoz 
mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az 
adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során 
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a 
szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén. 
 
e) Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami 
állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1991. augusztus 20-át 
megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot 
megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes 
hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén az általános ápolói tevékenység 
megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, 
mint az általános ápolói szakterületen szerzett észt képesítések. A tanúsítványhoz 
mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az 
adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során 
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a 
szóban forgó tevékenységet Észtország területén. 
 
f) Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami 
állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1991. augusztus 21-ét 
megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot 
megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes 
hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén az általános ápolói tevékenység 
megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, 
mint az általános ápolói szakterületen szerzett lett képesítések. A tanúsítványhoz 
mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az 
adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során 
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a 
szóban forgó tevékenységet Lettország területén. 
 

g) Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami 
állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1990. március 11-ét 
megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot 
megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága 
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tanúsítja, hogy Litvánia területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és 
gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános 
ápolói szakterületen szerzett litván képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az 
illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami 
állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három 
egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó 
tevékenységet Litvánia területén.  
 

h) Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami 
állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1991. június 25-ét 
megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot 
megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága 
tanúsítja, hogy Szlovénia területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és 
gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint általános 
ápolói szakterületen szerzett szlovén képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az 
illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami 
állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három 
egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó 
tevékenységet Szlovénia területén.  
 

i) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által azon tagállami állampolgár 
részére kiállított általános ápolói oklevél, akinek általános ápolói oklevele nem felel 
meg az A) vagy B) pontban említett megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet - a 
tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott - olyan igazolás kíséri, amely 
tanúsítja, hogy az adott oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott 
minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően 
állították ki, és az azt kiállító tagállam úgy tekinti őket, mint az e melléklet A) vagy B) 
pontjában megnevezett oklevelet, képesítést. 
 

j) A lengyel általános ápolói oklevél tekintetében - az i) pontban foglaltaktól eltérően 
- kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni: 

Feltétel nélkül elismerésre kerül az alábbi általános ápolói oklevél azon tagállami 
állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 2004. május 1-jét 
megelőzően Lengyelországban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot 
megelőzően Lengyelországban kezdődött, és amely nem felel meg az európai 
közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 
az ezen oklevélhez mellékelt igazolás értelmében az adott tagállami állampolgár 
ténylegesen és jogszerűen folytatott általános ápolói tevékenységet Lengyelország 
területén a következő időtartamok során: 
– ápolói képesítés megszerzését tanúsító okirat (dyplom licencjata pielęgniarstwa) – az 
igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő 
éven keresztül, 
– középfokú végzettségre épülő képzés elvégzését tanúsító, egészségügyi szakisko-
lában szerzett, ápolói képesítés megszerzését tanúsító okirat (dyplom pielęgniarki albo 
pielęgniarki dyplomowanej) – az igazolás kiadásának időpontját megelőző hét év 
során legalább öt egymást követő éven keresztül. 
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 k) Feltétel nélkül elismerésre kerül azon tagállami állampolgár részére 
Lengyelországban kiállított felsőfokú alapképzési fokozatot igazoló ápolói oklevél, aki 
képzését 2004. május 1-je előtt befejezte és amely képzés nem felel meg a az európai 
közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 
az oklevelet az illetékes lengyel hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely 
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az oklevelet a vonatkozó lengyel 
jogszabályban foglalt továbbképző program keretében szerezte, amely igazolja, hogy 
az adott tagállami állampolgár – Lengyelországra vonatkozóan az A) és B) pontban 
említett – ápolói képesítéssel rendelkező ápolókéval megfelelő szintű tudással és 
szakértelemmel rendelkezik. 
 
 l) Az általános ápolói tevékenység folytatására kiadott román képesítésekre 
vonatkozóan – az i) pontban foglaltaktól eltérően – a szerzett jogok tekintetében 
kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni. 
Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél (Certificat de competenţe 
profesionale de asistent medical generalist), azon tagállami állampolgár esetében, 
akinek az oklevelét 2007. január 1-jét megelőzően Romániában állították ki, vagy 
akinek a képzése ezen időpontot megelőzően Romániában kezdődött, és amely nem 
felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési 
követelményeknek és az oklevél şcoală postliceală-ban folytatott felsőfokú 
szakképzés elvégezését igazolja, továbbá az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely 
értelmében az adott tagállami állampolgár ténylegesen és jogszerűen folytatott 
általános ápolói tevékenységet Románia területén az igazolás kiadásának időpontját 
megelőző hét év során legalább öt egymást követő éven keresztül. 
 
m) Az a)–l) pont szerinti tevékenységhez a betegápolás tervezésével, megszervezé-
sével és elvégzésével kapcsolatos teljes felelősségnek kell kapcsolódnia. 
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3. számú melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez 

A Magyarországon kiállított fogorvosi, szakfogorvosi oklevelek és az azokkal 
egyenértékű, feltétel nélkül elismerésre kerülő oklevelek  

A) A fogorvosi oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint a képesítést 
kísérő igazolások Magyarországon és az egyes tagállamokban:  

 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás 
 Belgium  - Diploma van tandarts  

(Fogorvosi oklevél)  
- Diplôme de licencié en 
science dentaire  
[Fogorvostudományi 
doktori (licenciátusi) 
oklevél] 

 1. De universiteiten/les 
universités  
(Egyetemek)  
2. De bevoegde 
Examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap  
(A Flamand Közösség 
illetékes vizsgabizottsága) / 
le Jury compétent 
d’enseignement de la 
Communauté française  
(A Francia Közösség 
illetékes oktatási bizottsága)

  

 Bulgária  Диплома за висше  
образование на  
образователно- 
квалификационна степен 
“Магистър” по “Дентална 
медицина” с 
професионална  
квалификация “Магистър-
лекар по дентална 
медицина 
(Felsőfokú diploma a 
fogorvosi  
„magiszter” szintű  
szakképzésről és a  
„magiszter-fogorvos”  
szakképzésről) 

 Факултет по дентална 
медицина към 
Медицински университет
(Orvosi Egyetem Fogorvosi 
Kara) 

  

 Cseh Köztársaság  Diplom o ukončení studia 
ve studijním programu 
zubní lékařství (doktor 
zubního lékařství, Dr. med. 
Dent.)  
[A fogorvos képzés 
tanulmányi program 
befejezését igazoló oklevél 
(doktor zubního lékařství - 
fogorvos, Dr. med. Dent. - 
medicinae dentalis doctor)] 

 Lékařská fakulta univerzity 
v České republice  
(A Cseh Köztársaság 
egyetemeinek 
orvostudományi kar) 

 Vysvědčení o státní 
rigorózní zkoušce  
(Bizonyítvány Egyetemi 
államvizsgáról) 

 Dánia  Bevisfor tandlægeeksamen 
(odontologisk 
kandidateksamen)  
[Fogorvosi 
vizsgabizonyítvány 
(odontológusi jelöltvizsga)] 

 Tandlægehøjskolerne, 
Sundhedsvidenskabeligt 
Universitetsfakultet  
(Fogorvosi főiskola, 
Egészségtudományi 
egyetemi kar) 

 Autorisation som tandlæge, 
udstedt af 
Sundhedsstyrelsen  
(Fogorvosi jogosítvány, 
amelyet az Egészségügyi 
Igazgatóság állít ki) 
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás 
 Németország  Zeugnis über die 

Zahnärztliche Prüfung  
(Fogorvosi 
vizsgabizonyítvány) 

 Zuständige Behörden  
(Illetékes hatóságok) 

  

 Észtország  Diplom hambaarstiteaduse 
őppekava läbimise kohta  
(Oklevél a fogorvostudo-
mányi képzési követel-
mények teljesítéséről) 

 Tartu Ülikool  
(Tartui Egyetem) 

  

 Görögország  Πτυχίο Οδοντιατρικής 
(Fogorvosi oklevél) 

 Παυεπιστήµιο 
(Egyetem) 

  

 Spanyolország  Título de Licenciado en 
Odontología  
(Oklevél fogorvosi 
végzettségről) 

 El rector de una 
Universidad  
(Egyetemi rektor) 

  

 Franciaország  Diplôme d’Etat de docteur 
en chirurgie Dentaire  
(Szájsebészeti orvosi állami 
oklevél) 

 Universités  
(Egyetemek) 

  

 Írország  Bachelor in Dental Science 
(B.Dent.Sc.) / Bachelor of 
Dental Surgery (BDS) / 
Licentiate in Dental Surgery 
(LDS)  
[Fogorvostudomány 
bakkalaureusa (B. Dent. 
Sc.) / Fogorvoslás 
bakkalaureusa (BDS) / 
Vizsgázott/képesített fogász 
(LDS)] 

 Universities / Royal 
College of Surgeons in 
Ireland  
(Egyetemek / Írországi 
Sebészek Királyi 
Főiskolája) 

  

 Izland  Próf frá tannlæknadeild 
Háskóla Íslands  
(Izlandi Egyetem Fogorvosi 
Karának oklevele) 

 Tannlæknadeild Háskóla 
Íslands  
(Az Izlandi Egyetem 
Fogorvosi Kara) 

  

 Olaszország  Diploma di laurea in 
Odontoiatria e Protesi 
Dentaria  
(Oklevél fogorvosi és 
fogpótlási végzettségről) 

 Università  
(Egyetem) 

 Diploma di abilitazione 
all’esercizio 
dell’odontoiatria e protesi 
dentaria  
(Fogorvosi és fogpótlási 
praxisra feljogosító oklevél)

 Ciprus  Πιστοποιητικό Εγγραφής 
Οδοντιάτρου 
(Bizonyítvány a fogorvosi 
nyilvántartásba vételről) 

 Οδοντιατρικο Συµβούλιο 
(Fogorvosi Tanács) 

  

 Lettország  Zobārsta diploms  
(Fogorvosi oklevél) 

 Universitātes tipa 
augstskola  
(Egyetemi típusú főiskola) 

 Rezidenta diploms par 
zobārsta pēcdiploma 
izglītības programmas 
pabeigšanu, ko izsniedz 
universitātes tipa augstskola 
un „Sertifikāts” - 
kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas 
apliecina, ka persona ir 
nokārtojusi sertifikācijas 
eksāmenu zobārstniecībā  
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás 
(Egyetemi típusú főiskola 
által kibocsátott rezidensi 
oklevél fogorvosi 
posztgraduális oktatási 
program elvégzésről és 
„Bizonyítvány” - illetékes 
intézmény által kibocsátott 
irat, amely igazolja, hogy a 
személy letette a fogászati 
szakvizsgát) 

 Liechtenstein  Minden, az A) pontban 
felsorolt oklevél, amelyet 
valamely másik 
tagállamban állítottak ki 

 Illetékes hatóságok  Gyakorlati képzési 
bizonyítvány 

 Litvánia  Aukštojo mokslo diplomas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo kvalifikaciją  
(Fogorvosi képesítés 
megszerzését bizonyító 
felsőiskolai oklevél) 

 Universitetas  
(Egyetem) 

 Internatūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo profesinę 
kvalifikaciją  
(Fogorvosi szakképesítés 
megszerzését tanúsító 
internatúra-bizonyítvány) 

 Luxemburg  Diplôme d’Etat de docteur 
en médecine Dentaire  
(Fogorvosdoktori állami 
oklevél) 

 Jury d’examen d’Etat  
(Állami vizsgabizottság) 

  

 Magyarország  Fogorvos oklevél (doctor 
medicinae dentariae, röv.: 
dr. med. dent.) 

 Egyetem   

 Málta  Lawrja fil- Kirurġija 
Dentali  
(Fogászati sebészi 
képesítés) 

 Universita`ta Malta  
(Máltai Egyetem) 

  

 Hollandia  Universitair getuigschrift 
van een met goed gevolg 
afgelegd tandartsexamen  
(Egyetemi bizonyítvány jó 
eredménnyel letett fogorvosi 
vizsgáról) 

 Faculteit Tandheelkunde  
(Fogorvostudományi Kar) 

  

 Norvégia  Vitnemål for fullført grad 
candidata/candidatus 
odontologiae, röv.: 
cand.odont.  
(Candidata/candidatus 
odontologiae, röv.: cand. 
odont. fokozat megszerzését 
tanúsító oklevél) 

 Odontologisk 
universitetsfakultet 
(Orvostudományi  
Egyetem Fogorvosi Kara) 

  

 Ausztria  Bescheid über die 
Verleihung des 
akademischen Grades 
„Doktor der 
Zahnheilkunde”  
(Határozat a 
„foggyógyászat doktora” 
tudományos fokozat 
odaítéléséről) 

 Medizinische Fakultät der 
Universität  
(Egyetemi Orvostudományi 
Kar) 
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás 
 Lengyelország  Dyplom ukończenia 

studiów wyższych z tytułem 
„lekarz dentysta”  
(Egyetemi orvostudományi 
kar elvégzését igazoló 
oklevél „fogorvos” címmel) 

 1. Akademia Medyczna  
(Orvostudományi 
Akadémia),  
2. Uniwersytet Medyczny  
(Orvostudományi Egyetem), 
3. Collegium Medicum 
Uniwersytetu 
Jagiellońskiego  
[A Jagello Egyetem 
orvostudományi kara 
(Collegium Medicum)] 

 Lekarsko-Dentystyczny 
Egzamin Panstwowy  
(Orvosi-fogorvosi 
Államvizsga) 

 Portugália  Carta de curso de 
licenciatura em medicina 
Dentária  
(Fogorvosi licenciátusi 
bizonyítvány) 

 Faculdade  
(Egyetemi Kar) / 
Institutos Superiores  
(Felsőfokú Intézetek) 

  

 Románia  Diplomă de licenţă de 
medic dentist  
(Fogorvosi egyetemi 
oklevél) 

 Universităţi 
(Tudományegyetem) 

  

 Szlovénia  Diploma, s katero se 
podeljuje strokovni naslov 
„doktor dentalne medicine / 
doktorica dentalne 
medicine”  
(„A fogorvostudomány 
doktora / a 
fogorvostudomány 
doktornője” szakmai cím 
odaítéléséről szóló oklevél) 

 Univerza  
(Egyetem) 

 Potrdilo o opravljenem 
strokovnem izpitu za poklic 
zobozdravnik / 
zobozdravnica  
(Igazolás a fogorvos / 
fogorvosnő szakvizsga 
letételéről) 

 Szlovákia  Vysokoškolský diplom o 
udelení akademického titulu 
„doktor zubného lekárstva” 
(„MDDr.”)  
(Felsőfokú tanulmányok 
befejezést igazoló oklevél a 
fogorvosi „doktor zubného 
lekárstva - fogorvos” 
(„MDDr. - medicinae 
dentalis doctor”) cím 
megszerzéséről) 

 Vysoká škola  
(Egyetem) 

  

 Finnország  Hammaslääketieteen 
lisensiaatin tutkinto / 
odontologie licentiatexamen 
(Egyetemi fokozatú 
fogorvosi képesítés) 

 1. Helsingin yliopisto / 
Helsingfors universitet  
(Helsinki egyetem)  
2. Oulun yliopisto  
(Oului egyetem)  
3. Turun yliopisto  
(Turkui egyetem) 

 Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen 
päätöskäytännön palvelun 
hyväksymisestä / Beslut av 
Rättsskyddscentralen för 
hälsovården om 
godkännande av praktisk 
tjänstgöring  
(Betegápolási 
centrumokban 
döntéshozatali joga 
elfogadva) 
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás 
 Svédország  Tandläkarexamen  

(Fogorvosi oklevél) 
 Universitetet i Umeå  
(Umeåi egyetem)  
Universitetet i Göteborg  
(Göteborgi Egyetem)  
Karolinska Institutet  
(Karolinska Intézet)  
Malmö Högskola  
(Malmői Főiskola) 

 Endast för examensbevis 
som erhållits före den 1 juli 
1995, ett utbildningsbevis 
som utfärdats av 
Socialstyrelsen  
(Csak az 1995. július 1-je 
előtt megszerzett 
vizsgabizonyítványok 
esetében: a 
Társadalombiztosítási 
Igazgatóság által kiállított 
képesítési bizonyítvány) 

 Svájc  Diplôme fédéral de 
médecindentiste  
(Fogorvosi szövetségi 
oklevél); 
Eidgenössisches 
Zahnarztdiplom 
(Szövetségi fogorvosi 
oklevél); 
Diploma federale di 
medico-dentista 
(Szövetségi fogorvosi 
oklevél tulajdonosa) 

 Département fédéral de 
l’intérieur  
(Szövetségi 
Belügyminisztérium);    
Eidgenössisches Departement 
des Innern 
(Szövetségi 
Belügyminisztérium; 
 Dipartimento federale 
dell’interno 
(Szövetségi 
Belügyminisztérium 

  

 Egyesült Királyság  Bachelor of Dental Surgery 
(BDS vagy B.Ch.D.) / 
Licentiate in Dental Surgery 
(Fogorvoslás 
bakkalaureusa (BDS vagy 
B. Ch.D) / 
Vizsgázott/képesített fogász)

 Universities / Royal 
Colleges  
(Egyetemek / Királyi 
Főiskolák) 

  

 
 
 

B) Az egyes szakfogorvosi oklevelek megnevezései, valamint kibocsátó szervei 
Magyarországon és az egyes tagállamokban: 

 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
 Fogszabályozástan 

 Belgium  Titre professionnel particulier de 
dentiste spécialiste en orthodontie/ 
Bijzondere beroepstitel van tandarts 
specialist in de orthodontie 
 

 Ministre de la Santé publique/ 
Minister bevoegd voor Volksgezondheid 
 

 Bulgária  Свидетелство за призната 
специалност по “Ортодонтия”
(Bizonyítvány fogszabályzási 
szakképesítésről) 

 Факултет по дентална медицина към 
Медицински университет 
(Orvosi Egyetem Fogorvosi Kara) 

 Cseh Köztársaság  -   
 Dánia  Bevis for tilladelse til at betegne sig 

som specialtandlaege i ortodonti  
(Tanúsítvány arról, hogy az illető 
használhatja a fogszabályozás 
szakorvosa megnevezést) 

 Sundhedsstyrelsen  
(Egészségügyi Igazgatóság) 
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
 Németország  Fachzahnärztliche Anerkennung für 

Kieferorthopädie  
(Fogszakorvosi elismerés 
„fogszabályozó szakorvos”) 

 Landeszahnärztekammer  
(Tartományi Fogorvosi Kamara) 

 Észtország  Residentuuri loputunnistus ortodontia 
erialal  
(Rezidentúra záróbizonyítvány 
fogszabályozás szakon) 

 Tartu Ülikool  
(Tartui Egyetem) 

 Görögország  Τίτλος Οδοντιατρικής ειδκότητας της 
Ορθοδοντικής 
(Fogorvosi szakbizonyítvány 
fogszabályozástanból) 

 1) Νοµαρχιακή Αυτοδοιοίκηση 
(Megyei önkormányzat)  
Νοµαρχία 
2) (Megyefőnökség) 

 Spanyolország  -   
 Franciaország  Titre de spécialiste en orthodontie  

(Fogszabályozási specialista cím) 
 Conseil National de l’Ordre des 
chirurgiens dentistes  
(Fogorvosok és Szájsebészek 
Kamarájának Tanácsa) 

 Írország  Certificate of specialist dentist in 
orthodontics  
(Fogszabályozó fogszakorvosi 
bizonyítvány) 

 Competent authority recognised for this 
purpose by the competent minister  
(Az illetékes miniszter által erre a célra 
elismert illetékes hatóság) 

 Izland  -   
 Olaszország  Diploma di specialista in 

Ortognatodonzia 
 Università 
 

 Ciprus  Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ετδικού Οδοντιάτρου στηυ Ορθοδοντική
(Fogszabályozás szakorvosának 
szakképesítő bizonyítványa) 

 Οδοντρικό Συµβούλιο 
(Fogorvosi Tanács) 

 Lettország  „Sertifikāts” - kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina, ka 
persona ir nokārtojusi sertifikācijas 
eksāmenu ortodontijā  
(„Bizonyítvány” - kompetens intézmény 
által kibocsátott irat, amely igazolja, 
hogy a személy letette a fogszabályzói 
szakvizsgát) 

 Latvijas Ārstu biedrība  
(Lett Orvosok Egyesülete) 

 Liechtenstein  -   
 Litvánia  Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis 

suteiktą gydytojo ortodonto profesinę 
kvalifikaciją  
(Fogszabályozói szakképesítés 
megszerzését tanúsító rezidentúra-
bizonyítvány) 

 Universitetas  
(Egyetem) 

 Luxemburg  -   
 Magyarország  Fogszabályozás szakorvosa 

bizonyítvány (1983 előtt: 
gyermekfogászat és fogszabályozás 
szakorvosa bizonyítvány) 

 Az Egészségügyi Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

 Málta  Certifikat ta’ specjalista dentali fl-
Ortodonzja  
(Fogszabályozói Bizonyítvány) 

 Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar 
Speċjalsti  
(Szakképzettséget Elismerő Bizottság) 

 Hollandia  Bewijs van inschrijving als orthodontist 
in het Specialistenregister  
 

 Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse Maatschappij 
tot bevordering der Tandheelkunde  
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
(Igazolás a szakorvosi nyilvántartásba 
fogszabályozó szakorvosként történő 
felvételről) 

[Holland Királyi Fogorvostudományi 
Fejlesztési Társaság Szakorvosi 
Nyilvántartási Bizottsága (SRC)] 

 Norvégia  Bevis for gjennomgatt 
spesialistutdanning i Kjeveortopedi  
(Fogszabályozó szakfogorvosi képzés 
elvégzését bizonyító oklevél) 

 Odontologisk Universitetsfakultet  
(Orvostudományi Egyetem Fogorvosi 
Kara) 

 Ausztria  -   
 Lengyelország  Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w 

dziedzinie ortodoncji  
(A fogszabályozás területén szerzett 
szakorvosi címmel járó oklevél) 

 Centrum Egzaminów Medycznych  
(Orvostudományi Vizsgáztató Központ) 

 Portugália  -   
 Románia  -   
 Szlovénia  Potrdilo o opravljenem specialističnem 

izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije  
(Igazolás az állkapocs- és fogortopédiai 
szakorvosi vizsga letételéről) 

 1. Ministrstvo za zdravje  
(Egészségügyi Minisztérium)  
2. Zdravniska zbornica Slovenije  
(Szlovén Orvosi Kamara) 

 Szlovákia  -   
 Finnország  Erikoishammaslääkärin tutkinto, 

hampaiston oikomishoito / 
specialtandläkarexamen, tandreglering  
(Szakfogorvosi képesítés, 
fogszabályozás-gondozás) 

 1. Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet  
(Helsinki egyetem)  
2. Oulun yliopisto  
(Oului egyetem)  
3. Turun yliopisto  
(Turkui egyetem) 

 Svédország  Bevis om specialistkompetens i 
tandreglering  
(Fogszabályozó szakfogorvosi oklevél) 

 Socialstyrelsen  
(Társadalombiztosítási Igazgatóság) 

 Svájc  Diplôme fédéral d’orthodontiste;  
Diplom als Kieferorthopädie;  
Diploma di ortodontista  
(Fogszabályozási oklevél) 

 Département fédéral de l’intérieur  
(Szövetségi Belügyminisztérium) 

 Egyesült Királyság  Certificate of Completion of specialist 
training in orthodontics  
(Bizonyítvány fogszabályozó szakorvosi 
képzés elvégzéséről) 

 Competent authority recognised for this 
purpose  
(Erre a célra elismert illetékes hatóság) 

 Szájsebészet 
 Belgium  -   
 Bulgária  Свидетелство за призната 

специалност по “Орална хирургия”  
(Bizonyítvány szájsebészeti 
szakképesítésről) 

 Факултет по дентална медицина към 
Медицински университет  
(Orvosi Egyetem Fogorvosi Kara) 

 Cseh Köztársaság  -   
 Dánia  Bevis for tilladelse til at betegne sig 

som specialtandlæge i 
hospitalsodontologi  
(Tanúsítvány arról, hogy az illető 
használhatja a kórházi odontológus 
szakorvos megnevezést) 

 Sundhedsstyrelsen  
(Egészségügyi Igazgatóság) 

 Németország  Fachzahnärztliche Anerkennung für 
Oralchirurgie/Mundchirurgie  
(Szájszebész szakorvosi elismerés) 

 Landeszahnärztekammer  
(Tartományi Orvosi Kamara) 
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
 Észtország  -   
 Görögország  Τίτλος Οδονυιατρικής ειδικότητας της 

Γναθοχειρουργικής 
(Fogorvosi szakbizonyítvány 
állkapocssebészetből) 

 1) Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
(Megyei önkormányzat)  
2) Νοµαρχία 
(Megyefőnökség) 

 Spanyolország  -   
 Franciaország  -   
 Írország  Certificate of specialist dentist in oral 

surgery  
(Szájsebészi fogszakorvosi bizonyítvány) 

 Competent authority recognised for this 
purpose by the competent minister  
(Az illetékes miniszter által erre a célra 
elismert illetékes hatóság) 

 Izland  -   
 Olaszország  Diploma di specialista in Chirurgia 

Orale 
Università 
 

 Ciprus  Πιστοποιητικό Αναγώρισης του Ειδικού 
Οδοντιάτρου στηυ Στοµατική 
Χειρουργική 
(Szájsebészet szakorvosának szak 
képesítő bizonyítványa) 

 Οδοντιατρικό Συµβούλιο 
(Fogorvosi Tanács) 

 Lettország  -   
 Liechtenstein  -   
 Litvánia  Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis 

suteiktą burnos chirurgo profesinę 
kvalifikaciją  
(Szájsebészeti szakképesítés 
megszerzését tanúsító 
rezidentúrabizonyítvány) 

 Universitetas  
(Egyetem) 

 Luxemburg  -   
 Magyarország  Dento-alveoláris sebészet szakorvosa 

bizonyítvány  
(1999 előtt: szájsebészet szakorvosa 
bizonyítvány) 

 Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

 Málta  Certifikat ta’ speċjalista dentali fil-
Kirurġija tal-ħalq  
(Fogászati Szájsebészi Bizonyítvány) 

 Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti  
(Szakképzettséget Elismerő Bizottság) 

 Hollandia  Bewijs van inschrijving als kaakchirurg 
in het Specialistenregister  
(Igazolás a szakorvosi nyilvántartásba 
állkapocs-sebészként történő felvételről) 

 Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse Maatschappij 
tot bevordering der Tandheelkunde  
[Holland Királyi Fogorvostudományi 
Fejlesztési Társaság Szakorvosi 
Nyilvántartási Bizottsága (SRC)] 

 Norvégia  Bevis for gjennomgått 
spesialistutdanning i oralkirurgi  

  

 Ausztria  -   
 Lengyelország  Dyplom uzyskania tytulu specjalisty w 

dziedzinie chirurgii stomatologicznej  
(Szájsebészeti területen szerzett 
szakorvosi címmel járó oklevél) 

 Centrum Egzaminów Medycznych  
(Orvostudományi Vizsgáztató Központ) 

 Portugália  -   
 Románia  -   
 Szlovénia  Potrdilo o opravljenem specialističnem 

izpitu iz oralne kirurgije  
 

 1. Ministrstvo za zdravje  
(Egészségügyi Minisztérium)  
 



 
 
 
 
2. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 367 

 

 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
(Igazolás a szájsebész szakorvosi vizsga 
letételéről) 

2. Zdravniška zbornica Slovenije  
(Szlovén Orvosi Kamara) 

 Szlovákia  -   
 Finnország  Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja 

leukakirurgia / specialtandläkarexamen, 
oral och maxillofacial kirurgi  
(Szakfogorvosi képesítés, Áll- és 
szájsebészet) 

 1. Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet  
(Helsinki egyetem)  
2. Oulun yliopisto  
(Oului egyetem)  
3. Turun yliopisto  
(Turkui egyetem) 

 Svédország  Bevis om specialistkompetens i 
tandsystemets kirurgiska sjukdomar  
(„A fogazat sebészeti megbetegedéseinek 
szakfogorvosa” oklevél) 

 Socialstyrelsen  
(Társadalombiztosítási Igazgatóság) 

 Svájc Diplôme fédéral de chirurgie orale 
  
Diplom für Oralchirurgie  
 
Diploma di chirurgia orale  

 Département fédéral de l’intérieur et 
Société Suisse d’Odontostomatologie 
Eidgenössisches Departement des Innern 
und Schweizerische Zahnärzte 
Gesellschaft 
Dipartimento federale dell’interno e 
Società Svizzera di Odontologia e 
Stomatologia 

 Egyesült Királyság  Certificate of completion of specialist 
training in oral surgery  
(Bizonyítvány szájsebészi szakképzés 
elvégzéséről) 

 Competent authority recognised for this 
purpose  
(Az erre a célra elismert illetékes 
hatóság) 

 

C) A fogorvosi szakképzettség megnevezése Magyarországon és az egyes 
tagállamokban: 

 Ország  Megnevezés 
 Belgium  Licencié en science dentaire/licentiaat in de 

tandheelkunde 
 Bulgária  Лекар по дентална медицина 
 Cseh Köztársaság  Zubní lékař 
 Dánia  Tandlæge 
 Németország  Zahnarzt 
 Észtország  Hambaarst 
 Görögország  Οδοντίατρος ή χειρούργος οδοντίατρος 
 Spanyolország  Licenciado en Odontología 
 Franciaország  Chirurgien-dentiste 
 Írország  Dentist, dental practitioner or dental surgeon 
 Izland  Tannlæknir 
 Olaszország  Odontoiatra 
 Ciprus  Οδοντίατρος  
 Lettország  Zobārsts 
 Liechtenstein  Zahnarzt 
 Litvánia  Gydytojas odontologas 
 Luxemburg  Médecin-dentiste 
 Magyarország  Fogorvos 
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 Ország  Megnevezés 
 Málta  Kirurgu Dentali 
 Hollandia  Tandarts 
 Norvégia  Tannlege 
 Ausztria  Zahnarzt 
 Lengyelország  Lekarz dentysta 
 Portugália  Médico dentista 
 Románia  medic dentist  
 Szlovénia  Doktor dentalne medicine / Doktorica dentalne medicine 
 Szlovákia  Zubný lekár 
 Finnország  Hammaslääkäri - tandläkare 
 Svédország  Tandläkare 
 Svájc  Médecin dentiste, Zahnarzt, medico-dentista 
 Egyesült Királyság  Dentist, dental practitioner or dental surgeon 

 
D) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén 

a) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a 
következő időpontok előtt kiállított fogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai 
közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek: 

- 2007. január 1. Bulgária esetében, 
- 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, 

Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia esetében, 
- 2003. október 1. Románia esetében, 
- 2002. június 1. Svájc esetében, 
- 1995. május 1. Liechtenstein esetében, 
- 1994. január 1. Ausztria, Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében, 
- 1986. január 1. Spanyolország és Portugália esetében, 
- 1981. január 1. Görögország esetében, 
- 1980. január 28. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, 

Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében, 
amennyiben azt olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az 
igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül 
ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. 
 

b) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a 
következő időpontok előtt kiállított fogszabályozástan/szakfogorvosi oklevél, amely 
nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési 
követelményeknek: 

- 2007. január 1. Bulgária esetében, 
- 2005. május 21. Olaszország esetében, 
- 2005. január 27. Belgium esetében, 
- 2004. május 1. Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, 

Szlovénia esetében, 
- 2002. június 1. Svájc esetében, 
- 1995. május 1. Liechtenstein esetében, 
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- 1994. január 1. Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében, 
- 1981. január 1. Görögország esetében, 
- 1980. január 28. Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Hollandia és az 

Egyesült Királyság esetében, 
ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az 
igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül 
ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. 
 

c) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a 
következő időpontok előtt kiállított szájsebészet/szakfogorvosi oklevél, amely nem 
felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési 
követelményeknek: 

- 2007. január 1. Bulgária esetében, 
- 2005. május 21. Olaszország esetében, 
- 2004. május 1. Ciprus, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia esetében, 
- 2002. június 1. Svájc esetében, 
- 1995. május 1. Liechtenstein esetében, 
- 1994. január 1. Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében, 
- 1981. január 1. Görögország esetében, 
- 1980. január 28. Dánia, Németország, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság 

esetében, 
ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az 
igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül 
ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. 
 

d) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt 
Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését 
tanúsító fogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által 
meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben: 

- 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely 
szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során 
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta 
az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország 
területén  fogorvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint 
amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt 
és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában 
gyakorolható. 
 

e) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt 
Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését 
tanúsító szakfogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által 
meghatározott minimális  képzési követelményeknek, amennyiben: 

- 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely 
szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során 
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta 
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az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország 
területén szakfogorvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint 
amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt 
és a B) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában 
gyakorolható. 
 

f) Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon 
tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi vagy szakfogorvosi oklevelét 1991. 
augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése 
ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország 
illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén a fogorvosi és szakfogorvosi 
tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi 
érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett észt képesítések. A 
tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely 
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját 
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és 
jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén. 
 

g) Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon 
tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelét 1991. 
augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése 
ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország 
illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén a fogorvosi és szakfogorvosi 
tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi 
érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett lett képesítések. A 
tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely 
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját 
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és 
jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén. 
 

h) Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon 
tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelét 1990. 
március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése 
ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia 
illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén a fogorvosi és szakfogorvosi 
tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi 
érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett litván képesítések. 
A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely 
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját 
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és 
jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén. 
 

i) Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon 
tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelét 1991. 
június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akinek a képzése 
ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia 
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illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovénia területén a fogorvosi és szakfogorvosi 
tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi 
érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett szlovén képesítések. 
A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely 
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját 
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és 
jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovénia területén. 
 

j) Feltétel nélkül elismerésre kerül - a tagállam által azon tagállami állampolgár 
részére kiállított - fogorvosi vagy szakfogorvosi oklevél, akinek fogorvosi vagy 
szakfogorvosi oklevele nem felel meg az A), B) vagy C) pontban említett 
megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet a tagállam illetékes hatósága vagy szerve 
által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott fogorvosi vagy 
szakfogorvosi oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális 
képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően ítélték oda, 
és az odaítélő tagállam úgy tekinti őket, mint az A), B) vagy C) pontban megnevezett 
oklevelet, képesítést. 
 

k) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár 
esetében, akinek orvosi oklevelét Olaszországban állították ki, és akinek a képzése 
1980. január 28-án vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Olaszország hatósága 
által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás 
kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven 
keresztül ténylegesen és jogszerűen, főtevékenységként folytatta a fogorvosi 
tevékenységet Olaszország területén, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan 
feltételek mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az A) pontban 
Olaszországra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat 
követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három 
tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy ez a 
tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális 
képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel. 
 

l) Feltétel nélkül elismerésre kerül az Olaszországban kiállított orvosi oklevél azon 
tagállami állampolgár esetében, akinek a képzése 1980. január 28. és 1984. december 
31. között kezdődött, és amely oklevelet az illetékes hatóság által kiadott olyan 
igazolás kísér, amely tanúsítja, hogy: 

la) az adott tagállami állampolgár letette az illetékes olasz hatóság által előírt 
szakmai alkalmassági vizsgát annak tanúsítására, hogy az adott tagállami állampolgár 
az A) pontban Olaszországra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezőknek 
megfelelő szintű tudással és szakértelemmel rendelkezik; 

lb) az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven 
keresztül ténylegesen, jogszerűen, főtevékenységként gyakorolta Olaszország területén 
a fogorvosi tevékenységet; 

lc) ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, 
vagy végzi ezt a tevékenységet ténylegesen, jogszerűen, főtevékenységként, mint 
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azok, akik az A) pontban Olaszország vonatkozásában említett oklevéllel 
rendelkeznek. 

Az la) pont szerinti szakmai alkalmassági vizsga letételének követelménye alól 
mentesül az a tagállami állampolgár aki legalább három tanulmányi évet sikeresen 
befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy ez a tanulmány egyenértékű az 
európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti 
fogorvosi képzéssel. 
 

m) Feltétel nélkül elismerésre kerül az Olaszországban kiállított orvosi oklevél azon 
tagállami állampolgár esetében, aki orvosi egyetemi képzését 1984. december 31-e 
után kezdte meg, és aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, 
amennyiben a hároméves tanulmányokat 1994. december 31-e előtt kezdte meg, és az 
oklevelet az illetékes hatóság által kiadott olyan igazolás kísér, amely tanúsítja, hogy 
ez a három éves tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott 
minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.  
 

n) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár 
esetében, akinek orvosi oklevelét Spanyolországban állították ki, és akinek a képzése 
1986. január 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Spanyolország 
hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az 
igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő 
éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként gyakorolta 
Spanyolország területén a fogorvosi tevékenységet, és az adott tagállami állampolgár 
ugyanolyan feltételek mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az  
A) pontban Spanyolországra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A 
hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki 
legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, 
hogy ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott 
minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel. 
 

o) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár 
esetében, akinek orvosi oklevelét Ausztriában állították ki, és akinek a képzése 1994. 
január 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Ausztria illetékes hatósága 
által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás 
kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven 
keresztül ténylegesen, jogszerűen főtevékenységként gyakorolta Ausztria területén a 
fogorvosi tevékenységet, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek 
mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, mint az A) pontban 
Ausztriára vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat 
követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három 
tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy az ez a 
tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális 
képzési követelmények szerinti  fogorvosi képzéssel. 
 

p) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár 
esetében, akinek orvosi oklevelét a Cseh Köztársaságban vagy a volt 
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Csehszlovákiában állították ki, és akinek a képzése 2004. május 1-jén vagy azt 
megelőzően kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága által kiadott 
igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának 
időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül 
ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként folytatta a fogorvosi tevékenységet a 
Cseh Köztársaság területén, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek 
mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az A) pontban a Cseh 
Köztársaságra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat 
követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három 
tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy ez a 
tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális 
képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel. 
 

q) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár 
esetében, akinek orvosi oklevelét Szlovákiában vagy a volt Csehszlovákiában állították 
ki, és akinek a képzése 2004. május 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben 
Szlovákia illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami 
állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három 
egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként folytatta 
a fogorvosi tevékenységet Szlovákia területén, és az adott tagállami állampolgár 
ugyanolyan feltételek mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az  
A) pontban Szlovákiára vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves 
gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább 
három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, ez a 
tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális 
képzési követelmények szerinti  fogorvosi képzéssel. 
 
r) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár 
esetében, akinek orvosi oklevelét Romániában állították ki, és akinek a képzése 2003. 
október 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Románia illetékes hatósága 
által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás 
kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven 
keresztül ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként gyakorolta Románia területén 
a fogorvosi tevékenységet, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek 
mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, mint az A) pontban 
Romániára vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat 
követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három 
tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, ez a tanulmány 
egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési 
követelmények szerinti fogorvosi képzéssel. 
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4. számú melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez 

A Magyarországon kiállított szülésznői oklevelek és az azokkal egyenértékű, 
feltétel nélkül elismerésre kerülő oklevelek  

A) A szülésznői oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint a képesítést 
kísérő igazolások Magyarországon és az egyes tagállamokban: 

 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás 
 Belgium  - Diploma van vroedvrouw 

(Szülésznői oklevél)  
- Diplôme d’accoucheuse  
(Szülésznői oklevél) 

 1. De erkende 
opleidingsinstituten  
(Elismert oktatási 
intézmények)  
/ les établissements 
d’enseignement  
(az oktatási intézmények)  
2. De bevoegde 
Examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap  
(A Flamand Közösség 
illetékes vizsgabizottsága) / 
le Jury compétent 
d’enseignement de la 
Communauté française  
(A Francia Közösség 
illetékes oktatási bizottsága)

  

 Bulgária  Диплома за висше  
образование на  
образователно- 
квалификационна степен 
“Бакалавър” с профес-  
ионална квалификация  
“Акушерка” 
(Felsőfokú diploma a 
„baccalaureatus” nővéri 
szakképzettség szülésznő 
minősítéséről) 

 Университет 
(Egyetem) 

  

 Cseh Köztársaság  1. Diplom o ukončení 
studia ve studijním 
programu ošetřouatelství ve 
studijním oboru porodní 
asistentka (bakalář, Bc.)  
[Az ápolói képzés 
tanulmányi program 
befejezését igazoló oklevél 
szülésznő szakon (bakalář - 
baccalaureus, Bc.)]  
2. Diplom o ukončení studia 
ve studijním oboru 
diplomovaná porodní 
asistentka (diplomovaný 
specialista, DiS.)  
[Az ápolói képzés 
tanulmányi program 
befejezését igazoló oklevél, 
okleveles szülésznő szakon 
(diplomovaný specialista - 
okleveles szakember, DiS.)] 

 1. Vysoká škola zřízená 
nebo uznaná státem  
(Az állam által alapított 
vagy elismert főiskola)  
2. Vyšší odborná škola 
zřízená nebo uznaná státem 
(Az állam által alapított 
vagy elismert főiskola) 

 1. Vysvédčení o státní 
závĕrečné zkoušce  
(Államvizsgáról szóló 
bizonyítvány)  
2. Vysvédčení o absolutoriu 
(Bizonyítvány a felsőfokú 
tanulmányok elvégzéséről) 
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás 
 Dánia  Bevis for bestået 

jordemodereksamen  
(A szülésznői vizsga sikeres 
letételét tanúsító 
bizonyítvány) 

 Danmarks jordemoderskole 
(Dánia szülésznőképzője) 

  

 Németország  Zeugnis über die staatliche 
Prüfung für Hebammen und 
Entbindungspfleger  
(Szülésznők és bábák 
államvizsga bizonyítványa) 

 Staatlicher 
Prüfungsausschuss  
(Állami vizsgabizottság) 

  

 Észtország  Diplom ämmaemanda 
erialal  
(Oklevél szülésznő szakon) 

 1. Tallinna Meditsiinikool 
(Tallinni Egészségügyi 
Iskola)  
2. Tartu Meditsiinikool  
(Tartui Egészségügyi 
Iskola) 

  

 Görögország  1. Πτνχίο Τµήµατος 
Μαιευτικής Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδυάτων 
(T.E.I.)  
(Technikusképző Intézetek 
(TEI) szülésznői 
tagozatának oklevele)  
2. Πτυχίο του Τµήµατος 
Μαιών της Ανωτέρας 
Σχολής Στελεχών Υγείας 
και κοινων. Πρόνοιας 
(KATEE)  
(Egészségügyi és Népjóléti 
Főiskola (KATEE) 
szülésznői tagozatának 
oklevele)  
3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας 
Σχολής Μαιών 
(Szülésznőképző Főiskola 
szülésznői oklevele) 

 1. Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
(T.E.I.)  
[Közoktatás- és Vallásügyi 
Minisztérium 
Technikusképző Intézetei 
(TEI)]  
2. KATEE Υπουργείου 
Εθνικήτ Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 
[Közoktatás- és Vallásügyi 
Minisztérium 
Technikusképző Főiskolái 
(KATEE)]  
3. Υπουργείο Υγείας και 
Πρόνοιας 
(Egészségügyi és Népjóléti 
Minisztérium) 

  

 Spanyolország  Título de matrona / 
asistente obstétrico 
(matrona) / enfermería 
obstétricaginecológica  
[Bábaasszonyi / szülész 
asszisztensi (bábaasszonyi) 
/ szülészeti-nőgyógyászati 
ápolói oklevél] 

 Ministerio de Educación y 
Cultura  
(Oktatási és Kulturális 
Minisztérium) 

  

 Franciaország  Diplôme de sage-femme  
[Bábaasszonyi (szülésznői) 
állami oklevél - 
Franciaország] 

 L’Etat  
(Egyetemek) 

  

 Írország   Certificate in Midwifery  
(Ír szülésznői bizonyítvány) 

 An Board Altranais  
(Ápolói Kamara) 

  

 Izland  1. Embættispróf í 
ljósmóðurfræði  
(Szülésznői oklevél)  
2. Próf í ljósmæðrafræðum 
(Szülésznői bizonyítvány) 

 1. Háskóli Íslands  
(Izlandi Egyetem)  
2. Ljósmæðraskóli Íslands  
(Izlandi Szülésznőképző) 
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás 
 Olaszország  Diploma d’ostetrica 

(Bábaasszonyi/szülésznői 
oklevél) 

Scuole riconosciute dallo 
Stato 
 (Az állam által elismert 
iskolák) 

  

 Ciprus  ∆ίπλωµα στο µεταβασικό 
πρόγραµµα Μαιευτικής 
(Alapoklevél utáni („post-
basic”) szülésznői oklevél) 

Νοσηλευτική Σχολή 
(Ápolástani Kar / 
Ápolóképző Szakiskola) 

  

 Lettország  Diploms par vecmātes 
kvalifikācijas iegūšanu  
(Oklevél a szülésznői 
minősítés megszerzéséről) 

 Māsu skolas  
(Ápolói iskola) 

  

 Liechtenstein  Minden, az A) pontban 
felsorolt oklevél, amelyet 
valamely másik 
tagállamban állítottak ki 

 Illetékes hatóságok  Gyakorlati képzési 
bizonyítvány 

 Litvánia  1. Aukštojo mokslo 
diplomas, nurodantis 
suteiktą bendrosios 
praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją ir 
profesinės kvalifikacijos 
pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę 
kvalifikaciją  
(Általános ápolói 
szakképesítés megszerzését 
tanúsító felsőiskolai oklevél 
és szülészi szakképesítés 
megszerzését tanúsító 
szakképesítési bizonyítvány) 
2. Aukštojo mokslo 
diplomas (neuniversitetinės 
studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios 
praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikacija ir 
profesinės kvalifikacijos 
pazymejimas, nurodantis 
suteiktą akuserio profesinę 
kvalifikaciją  
[Általános ápolói 
szakképesítés megszerzését 
tanúsító felsőiskolai oklevél 
és szülészi szakképesítés 
megszerzését tanúsító 
szakképesítési bizonyítvány 
(nem egyetemi 
tanulmányok)]  
3. Aukstojo mokslo 
diplomas (neuniversitetinės 
studijos), nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę 
kvalifikaciją  
[Szülészi szakképesítés 
megszerzését tanúsító 
főiskolai oklevél (nem 
egyetemi tanulmányok)] 

 1. Universitetas  
(Egyetem)  
2. Kolegija  
(Kollégium)  
3. Kolegija  
(Kollégium) 

 1. Pažymėjimas, liudijantis 
profesinę praktiką 
akušerijoje  
(Szülészi szakgyakorlatot 
igazoló bizonyítvány)  
2. Pažymėjimas, liudijantis 
profesinę praktiką 
akušerijoje  
(Szülészi szakgyakorlatot 
igazoló bizonyítvány) 
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás 
 Luxemburg  Diplôme de sagefemme  

[Szülésznői (bábaasszonyi) 
oklevél] 

 Ministère de l’Education 
nationale, de la Formation 
professionnelle et des 
Sports  
(Nemzeti Oktatási, 
Szakképzési és 
Sportminisztérium) 

  

 Magyarország  Szülésznő bizonyítvány  Iskola/főiskola   
 Málta  Lawrja jew diploma fl-

Istudji tal-Qwiebel  
(Szülésznői képesítés vagy 
oklevél) 

 Universita`ta’ Malta  
(Máltai Egyetem) 

  

 Hollandia  Diploma van verloskundige 
(Szülésznői oklevél) 

 Door het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport erkende 
opleidingsinstellingen  
(A Népegészségügyi, Jóléti 
és Sportminisztérium által 
elismert képzőintézmény) 

  

 Norvégia  Vitnemål for bestått 
jordmorutdanning  
(Szülésznői képesítés 
megszerzését tanúsító 
oklevél) 

 Høgskole  
(Főiskola) 

  

 Ausztria  Hebammen-Diplom  
(szülésznő oklevél) 

 Hebammenakademie / 
Bundeshebammenlehranstalt 
(Szülésznő-akadémia 
Szövetségi szülésznőképző 
intézet) 
 

  

 Lengyelország  Dyplom ukońnczenia 
studiów wyższych na 
kierunku położnictwo z 
tytulem „magister 
položnictwa”  
(Szülész szakon végzettek 
egyetemi/főiskolai 
diplomája „okleveles 
szülész/nő” címmel) 

 Az 
illetékes hatóságok 
által elismert felsőfokú 
oktatási intézmény 
 

  

 Portugália  1. Diploma de enfermeiro 
especialista em enfermagem 
de saúde materna e 
obstétrica  
(Anya-egészségügyi és 
szülészeti szakápolói 
oklevél)  
2. Diploma/carta de curso 
de estudos superiores 
especializados em 
enfermagem de saúde 
materna e obstétrica  
(Anyaegészségügyi és 
szülészeti felsőfokú ápolási 
szakoklevél / bizonyítvány) 
3. Diploma (do curso de 
pós-licenciatura) de 
especialização em 

 1. Ecolas de Enfermagem  
(Ápolástudományi iskolák) 
2. Escolas Superiores de 
Enfermagem  
(Ápolástudományi 
Főiskolák)  
3. Escolas Superiores de 
Enfermagem;  
(Ápolástudományi 
Főiskolák)  
Escolas Superiores de 
Saúde (Egészségügyi 
Főiskolák) 
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás 
enfermagem de saúde 
materna e obstétrica  
[Anya-egészségügyi és 
szülészeti ápolási (a 
licenciátus utáni) 
szakoklevél] 

 Románia  Diplomă de licenţă de 
moaşă  
(Szülésznői oklevél) 

 Universităţi  
(Tudományegyetem) 

  

 Szlovénia  Diploma, s katero se 
podeljuje strokovni naslov 
„diplomirana babica / 
diplomirani babičar”  
(Az „okleveles 
szülésznő/okleveles szülész” 
szakmai cím odaítéléséről 
szóló oklevél) 

 1. Univerza (Egyetem)  
2. Visoka strokovna šola  
(Felsőfokú szakiskola) 

  

 Szlovákia  1. Vysokoškolský diplom o 
udelení akademického titulu 
„bakalár z pőrodnej 
asistencie” („Bc.”)  
(Felsőfokú szülésznői 
tanulmányok befejezését 
igazoló oklevél a „bakalár z 
pőrodnej asistencie” („Bc. - 
baccalaureus”) cím 
megszerzéséről)  
2. Absolventský 
 diplom v študijnom odbore 
diplomovaná porodná 
asistentka (Oklevél az 
okleveles szülésznői szak 
elvégzéséről) 

 1. Vysoká škola (Egyetem) 
2. Stredná zdravotnícka 
škola  
(Egészségügyi 
szakközépiskola) 

  

 Finnország  1. Kätilön tutkinto / 
barnmorskeexamen  
(Szülésznői képesítés)  
2. Sosiaali- ja 
terveysalanammattik 
orkeakoulututkin to, kätilö 
(AMK) / 
yrkeshögskoleexame nin 
om hälsovård och det 
sociala området, 
barnmorska (YH)  
(Szociális- és egészségügyi 
szakirányú főiskolai 
képesítést szerzett 
szülésznő) 

 1. Terveydenhuolto-
oppilaitokset / 
hälsovårdsläroanstalter  
(Beteggondozó intézetek)  
2. Ammattikorkeakoulut / 
yrkeshögskolor  
(Szakirányú főiskolák) 

  

 Svédország  Barnmorskeexamen  
(Szülésznői oklevél) 

 Universitat eller högskola 
(Egyetem vagy Főiskola) 

  

 Svájc  Sage-femme diplômée ES 
[Okleveles szülésznő 
(bábaasszony)] 
sage-femme diplômée ES, 
homme;  
 
 

 Ecoles supérieures de 
la santé 
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 Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő igazolás 
Diplomierte Hebamme HF 
(Okleveles szülésznő) 

Dipl. Entbindungspfleger HF;
  
Levatrice/ostetrica dipl. SSS,
ostetrico dipl. SSS 
(Okleveles szülésznő / 
bábaasszony) 

Höhere Fachschulen 
für Gesundheit 

 
Scuole specializzate 
superiori per le 
professioni sanitarie 

 Egyesült Királyság  Statement of registration as 
a Midwife on part 10 of the 
register kept by the United 
Kingdom Central Council 
for Nursing, Midwifery and 
Health visiting  
(Szülésznői nyilvántartásba 
vételi igazolás az Egyesült 
Királyság Központi Ápolói, 
Szülésznői és Védőnői 
Tanácsa által vezetett 
nyilvántartás 10. jegyzékébe 
történő felvételről) 

 Various  
(Különböző) 

  

 
 

B) A szülésznői szakképesítés megnevezése Magyarországon és az egyes 
tagállamokban: 

 Ország  Megnevezés 
 Belgium  Accoucheuse/vroedvrouw 
 Bulgária  Акушерка  
 Cseh Köztársaság  Porodní asistentka/porodní asistent 
 Dánia  Jordemoder 
 Németország  Hebamme vagy Entbindungspfleger 
 Észtország  Ämmaemand 
 Görögország  Μαία vagy µαιευτής 
 Spanyolország  Matrona vagy asistente obstétrico 
 Franciaország  Sage-femme 
 Írország  Midwife 
 Izland  Ljósmóðir 
 Olaszország  Ostetrica 
 Ciprus  Εγγεγραµµένη Μαία 
 Lettország  Vecmāte 
 Liechtenstein  Hebamme 
 Litvánia  Akušeris 
 Luxemburg  Sage-femme 
 Magyarország  Szülésznő 
 Málta  Qabla 
 Hollandia  Verloskundige 
 Norvégia  Jordmor 
 Ausztria  Hebamme 
 Lengyelország  Położna 
 Portugália  Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde 

materna e obstétrica 
 Románia  Moaşă  
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 Ország  Megnevezés 
 Szlovénia  Diplomirana babica / Diplomirani babičar 
 Szlovákia  Pőrodná asistentka 
 Finnország  Kätilö - barnmorska 
 Svédország  Barnmorska 
 Svájc  Sage-femme, Hebamme, levatrice 
 Egyesült Királyság  Midwife 

 
 

C) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén 

a) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a 
következő időpontok előtt kiállított szülésznői oklevél, amely nem felel meg az 
európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek: 

– 2007. január 1. Bulgária esetében, 
– 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, 

Málta, Szlovénia, Szlovákia esetében, 
– 2002. június 1. Svájc esetében, 
– 1995. május 1. Liechtenstein esetében, 
– 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország esetében, 
– 1986. január 1. Spanyolország és Portugália esetében, 
– 1983. január 23. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Franciaország, 

Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében, 
ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az 
igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül 
ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. 
 

b) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt 
Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését 
tanúsító szülésznői oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által 
meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben: 

– 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely 
szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során 
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta 
az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország 
területén szülésznői tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint 
amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt 
és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában 
gyakorolható. 
 

c) Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár 
esetében, akinek szülésznői oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt 
Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a 
volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága 
tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén a szülésznői tevékenység megkezdése és 
gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a cseh 
szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által 
kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás 
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kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven 
keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh 
Köztársaság területén. 
 

d) Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár 
esetében, akinek szülésznői oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt 
Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a 
volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága tanúsítja, 
hogy Szlovákia területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása 
tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a szlovák szülésznői 
képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott 
igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának 
időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül 
ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén. 
 

e) Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár 
esetében, akinek szülésznői oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt 
Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt 
Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy 
Észtország területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében 
ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az észt szülésznői képesítések. A 
tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely 
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját 
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és 
jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén. 
 

f) Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár 
esetében, akinek szülésznői oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt 
Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt 
Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy 
Lettország területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében 
ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a lett szülésznői képesítések. A 
tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely 
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját 
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és 
jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén. 
 

g) Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár 
esetében, akinek szülésznői oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt 
Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt 
Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy 
Litvánia területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez 
a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a litván szülésznői képesítések. A 
tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely 
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját 
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és 
jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén. 
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h) Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár 
esetében, akinek szülésznői oklevelét 1991. június 25-ét megelőzően a volt 
Jugoszláviában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt 
Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága tanúsítja, hogy 
Szlovénia területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében 
ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a szlovén szülésznői képesítések. A 
tanúsítványhoz mellékélni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely 
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját 
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és 
jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovénia területén. 

 
i) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által azon tagállami állampolgár 

részére kiállított szülésznői oklevél, akinek szülésznői oklevele nem felel az A) vagy 
B) pontban említett megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet a tagállam illetékes 
hatósága vagy szerve által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott 
szülésznői oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési 
követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően ítélték oda, és az 
odaítélő tagállam úgy tekinti azt, mint az e melléklet A) vagy B) pontjában 
megnevezett oklevelet, képesítést. 
 

j) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére a következő 
időpontok előtt kiállított olyan szülésznői oklevél, amelyet a D) pont ab) és c) alpontja 
szerinti feltételek fennállása esetén olyan igazolás kísér, amely szerint az adott 
tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább két egymást 
követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet: 

– 2007. január 1. Bulgária esetében, 
– 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, 

Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia esetében, 
– 2002. június 1. Svájc esetében, 
– 1995. május 1. Liechtenstein esetében, 
– 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország esetében, 
– 1986. január 1. Spanyolország és Portugália esetében, 
– 1983. január 23. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Franciaország, Íror-

szág, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében. 
 

k) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt 
Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett képzést igazoló szülésznői 
oklevél a j) pont szerint, az ott meghatározott feltételek teljesülése esetén amennyiben: 

– 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, valamint 
– azt az illetékes német hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely szerint az 

adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább két 
éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta Németországban az adott 
tevékenységet. 
 



 
 
 
 
2. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 383 

 

l) A lengyel szülésznői oklevél tekintetében – az i) és j) pontokban foglaltaktól 
eltérően – kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni: 

Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár 
esetében, akinek szülésznői oklevelét 2004. május 1-jét megelőzően Lengyelországban 
állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően Lengyelországban 
kezdődött, és amely képzés nem felel meg az európai közösségi jog által 
meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben az alábbi oklevél 
valamelyikéhez mellékelt igazolás értelmében az adott tagállami állampolgár 
ténylegesen és jogszerűen folytatott szülésznői tevékenységet Lengyelország területén 
a következő időtartamok során: 
– szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okirat (dyplom licencjata położnictwa) 
esetén az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három 
egymást követő éven keresztül,  
– középfokú végzettségre épülő képzés elvégzését tanúsító, egészségügyi szakisko-
lában szerzett szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okirat (dyplom położnej) 
esetén az igazolás kiadásának időpontját megelőző hét év során legalább öt egymást 
követő éven keresztül. 
 

m) Feltétel nélkül elismerésre kerül azon tagállami állampolgár részére 
Lengyelországban kiállított felsőfokú alapképzési fokozatot igazoló szülésznői 
oklevél, aki képzését 2004. május 1-je előtt befejezte, és amely képzés nem felel meg 
az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, 
amennyiben az oklevél tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az oklevelet a 
vonatkozó lengyel jogszabályban foglalt továbbképző program keretében szerezte. 
 

n) A román szülésznői képesítésekre vonatkozóan – az i) és j) pontban foglaltaktól 
eltérően – a szerzett jogok tekintetében kizárólag a következő rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 

Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülészeti-nőgyógyászati ápolói (asistent medical 
obstetrică-ginecologie/szülészeti nőgyógyászati ápoló) oklevél azon tagállami 
állampolgár esetében, akinek a szülésznői szakterületen szerzett oklevelét 2007. január 
1-jét megelőzően Romániában állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot 
megelőzően Romániában kezdődött, és amely nem felel meg a külön jogszabályban 
megállapított minimális képzési követelményeknek, amennyiben az oklevelet olyan 
igazolás kíséri, amely értelmében az adott tagállami állampolgár az igazolás 
kibocsátásának időpontját megelőző hét év során legalább öt egymást követő éven 
keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatott szülésznői tevékenységet Romániában. 
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D) Feltétel nélküli elismerés általános feltételei 

A C) pontban foglaltak kivételével az A) pontban meghatározott szülésznői képesítés 
megszerzését tanúsító okiratok az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén 
ismerhetők el feltétel nélkül: 
a)  legalább hároméves, nappali tagozatos szülésznőképzés: 

aa) amelynek feltétele olyan bizonyítvány vagy képesítés megszerzését tanúsító 
egyéb okirat, amely egyetemi vagy felsőoktatási intézménybeli tanulmányok 
megkezdésére jogosít, vagy egyébként az ezzel egyenértékű tudásszintet garantálja; 
vagy 
ab) amelyet olyan, kétéves szakmai tapasztalat követ, amelyről a d) pont szerinti 
igazolást bocsátottak ki; 

vagy  
 
b) legalább kétéves vagy 3600 órás, nappali tagozatos szülésznőképzés, amelynek 
feltétele e rendelet 2. melléklet A) és B) pontja szerinti általános ápolói képesítés 
megszerzését tanúsító okirat megléte; 
vagy  
 
c) legalább 18 hónapos vagy 3 000 órás, nappali tagozatos szülésznőképzés, amelynek 
feltétele az e rendelet 2. melléklet A) és B) pontja szerinti általános ápolói képesítés 
megszerzését tanúsító okirat megléte, és amelyet olyan egyéves szakmai tapasztalat 
követett, amelyről a d) pont szerinti igazolást bocsátottak ki. 
 
d) Az ab), illetve c) pont szerinti – az adott tagállam illetékes hatósága által kibocsátott 
– igazolás tanúsítja, hogy birtokosa az előírt szülésznői képesítés megszerzését 
tanúsító okirat megszerzését követően, kórházban vagy egy erre engedéllyel 
rendelkező egészségügyi intézményben, az ab), illetve c) pontban meghatározott 
időtartamban gyakorolta a szülésznői tevékenységek teljes körét. 
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5. számú melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez 

A Magyarországon kiállított gyógyszerész oklevelek és az azokkal egyenértékű, 
feltétel nélkül elismerésre kerülő oklevelek  

A) A gyógyszerész oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint a 
képesítést kísérő igazolások Magyarországon és az egyes tagállamokban:  

Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv Képesítést kísérő igazolás 
 Belgium  - Diploma van apotheker  

(Gyógyszerész oklevél)  
- Diplome de pharmacien 
(Gyógyszerész oklevél) 

 1. De universiteiten / les 
universités  
(Egyetemek)  
2. De bevoegde 
Examencommissie van de  
Vlaamse Gemeenschap  
(A Flamand Közösség 
illetékes vizsgabizottsága) / 
le Jury compétent 
d’enseignement de la 
Communauté française  
(A Francia Közösség 
illetékes oktatási bizottsága)

  

 Bulgária  Диплома за висше  
образование на  
образователно- 
квалификационна степен 
“Магистър” по  
“Фармация” с  
професионална  
квалификация 
“Магистър-фармацевт” 
(Felsőfokú diploma a 
„gyógyszerész magiszter” 
szintű szakképzésről, amely 
a „magiszter-gyógyszerész” 
szakképzettséget igazolja) 

 Фармацевтичен факултет 
към Медицински 
университет  
(Orvosi Egyetem 
Gyógyszerész Kara) 

  

 Cseh Köztársaság  Diplom o ukončení studia 
ve studijním programu 
farmacie (magistr, Mgr.)  
[A gyógyszerész képzés 
tanulmányi program 
befejezését igazoló oklevél 
(magister, Mgr.)] 

 Farmaceutická fakulta 
univerzity v České 
republice  
(A Cseh Köztársaság 
egyetemeinek gyógyszerész 
kara) 

 Vysvědčení o státní 
závĕrečné zkoušce  
(Államvizsgáról szóló 
bizonyítvány) 

 Dánia  Bevis for bestået 
farmaceutisk 
kandidateksamen  
[A gyógyszerészeti 
jelöltvizsga sikeres letételét 
tanúsító bizonyítvány 
(egyetemi gyógyszerészeti 
bizonyítvány)] 

 Danmarks Farmaceutiske 
Hojskole (Dánia 
Gyógyszerészeti Főiskolája)

  

 Németország  Zeugnis über die Staatliche 
Pharmazeutische Prüfung  
(Gyógyszerész államvizsga 
bizonyítvány) 

 Zuständige Behörden  
(Illetékes hatóságok) 
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Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv Képesítést kísérő igazolás 
 Észtország  Diplom proviisori 

őppekava läbimisest  
(Oklevél a gyógyszerész 
képzési követelmények 
teljesítéséről) 

 Tartu Ülikool  
(Tartui Egyetem) 

  

 Görögország  Άδεια άσκησης 
φαρµακευτικού 
επαγγέλµατος 
[Gyógyszerész működési 
engedély (a gyógyszerész 
tevékenység végzésére 
jogosító alkalmassági 
bizonyítvány)] 

 Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηοη
(Megyei önkormányzat) 

  

 Spanyolország  Título de licenciado en 
farmacia  
(Oklevél gyógyszerészi 
végzettségről) 

 Ministerio de Educación y 
Cultura / El rector de una 
Universidad  
(Oktatási és Kulturális 
Minisztérium / Egyetemi 
rektor) 

  

 Franciaország  Diplôme d’Etat de 
pharmacien / Diplőme 
d’Etat de docteur en 
pharmacie  
(Állami gyógyszerész 
oklevél /Állami 
gyógyszerész doktori 
oklevél) 

 Universités  
(Egyetemek) 

  

 Írország  Certificate of Registered 
Pharmaceutical Chemist  
(Bejegyzett gyógyszerészi 
bizonyítvány) 

    

 Izland  Próf í lyfjafræði  
(Gyógyszerész oklevél) 

 Háskóli Íslands  
(Izlandi Egyetem) 

  

 Olaszország  Diploma o certificato di 
abilitazione all’esercizio 
della professione di 
farmacista ottenuto in 
seguito ad un esame di Stato 
(Az államvizsga sikeres 
letételét követően kiállított 
gyógyszerészi tevékenység 
végzésére jogosító oklevél 
vagy bizonyítvány) 

 Università  
(Egyetem) 

  

 Ciprus  Πιστοποιητικό Εγγραφής 
Φαρµακοποιού 
(Bizonyítvány a 
gyógyszerész-
nyilvántartásba vételről) 

 Συµβούλιο Φαρµακευτικής 
(Gyógyszerészeti Tanács) 

  

 Lettország  Farmaceita diploms  
(Gyógyszerész oklevél) 

 Universitātes tipa 
augstskola  
(Egyetemi típusú főiskola) 

  

 Liechtenstein  Minden, az A) pontban 
felsorolt oklevél, amelyet 
valamely másik 
tagállamban állítottak ki 

 Illetékes hatóságok  Gyakorlati képzési 
bizonyítvány 
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Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv Képesítést kísérő igazolás 
 Litvánia  Aukštojo mokslo diplomas, 

nurodantis suteiktą 
vaistininko profesinę 
kvalifikaciją  
(Gyógyszerész szakképesítés 
megszerzését tanúsító 
felsőoktatási oklevél) 

 Universitetas  
(Egyetem) 

  

 Luxemburg  Diplôme d’Etat de 
pharmacien  
(Állami gyógyszerész 
oklevél) 

 Jury d’examen d’Etat + 
visa du ministre de 
l’éducation nationale  
(Állami vizsgabizottság + a 
nemzeti oktatási miniszter 
igazolása) 

  

 Magyarország  Okleveles gyógyszerész 
oklevél (magister 
pharmaciae, röv.: mag. 
Pharm) 

 Egyetem   

 Málta  Lawrja fil-fairnaċija  
(Gyógyszerészi képesítés) 

 Universita`ta’ Malta  
(Máltai Egyetem) 

  

 Hollandia  Getuigschrift van met goed 
gevolg afgelegd 
apothekersexamen  
(Bizonyítvány jó 
eredménnyel letett 
gyógyszerészi vizsgáról) 

 Faculteit Farmacie  
(Gyógyszerészeti Kar) 

  

 Norvégia  Vitnemål for fullført grad 
candidata/candidatus 
pharmaciae, röv.: 
cand.pharm.  
(Candidate/candidates 
pharmaciae, röv.: 
cand.pharm. fokozat 
megszerzését tanúsító 
diploma) 

 Universitetsfakultet  
(Egyetemi kar) 

  

 Ausztria  Staatliches 
Apothekerdiplom  
(Állami 
gyógyszerészoklevél) 

 Bundesministerium für 
Arbeit, Gesundheit und 
Soziales  
(Szövetségi Munka-, 
Egészség- és Szociálisügyi 
Minisztérium) 

  

 Lengyelország  Dyplom ukończenia 
studiów wyższych na 
kierunku farmacja z tytułem 
magistra  
(Egyetemi 
gyógyszerésztudományi kar 
elvégzését igazolói oklevél 
„okleveles gyógyszerész” 
címmel) 

 1. Akademia Medyczna  
(Orvostudományi 
Akadémia),  
2. Uniwersytet Medyczny  
(Orvostudományi Egyetem) 
3. Collegium Medicum 
Uniwersytetu 
Jagiellońskiego  
[A Jagello Egyetem 
orvostudományi kara 
(Collegium Medicum)] 

  

 Portugália  Carta de curso de 
licenciatura em Ciências 
Farmacêuticas  
(Gyógyszerészettudományi 
licenciátusi bizonyítvány) 

 Universidades  
(Egyetemek) 
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Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv Képesítést kísérő igazolás 
 Románia  Diplomă de licenţă de  

farmacist  
(Gyógyszerészeti oklevél) 

 Universităţi  
(Tudományegyetem) 

  

 Szlovénia  Diploma, s katero se 
podeljuje strokovni naziv 
„magister farmacije / 
magistra farmacije”  
(A „gyógyszerészet 
magisztere / a 
gyógyszerészet 
magiszternője” szakmai cím 
odaítéléséről szóló oklevél) 

 Univerza  
(Egyetem) 

 Potrdilo o opravljenem 
strokovnem izpitu za poklic 
magister farmacije / 
magistra farmacije  
(Igazolás a gyógyszerészet 
magisztere / a 
gyógyszerészet 
magiszternője szakvizsga 
letételéről) 

 Szlovákia  Vysokoškolský diplom o 
udelení akademického titulu 
„magister farmácie” 
(„Mgr.”) [Felsőfokú 
gyógyszerészi tanulmányok 
befejezést igazoló oklevél a 
„magister farmácie” cím 
megszerzéséről („Mgr.”)] 

 Vysoká školá  
(Egyetem) 

  

 Finnország  Proviisorin tutkinto / 
provisorexamen  
(Gyógyszerész képesítés) 

 1. Helsingin yliopisto / 
Helsingfors universitet  
(Helsinki egyetem)  
2. Kuopion yliopisto  
(Kupioi egyetem) 

  

 Svédország  Apotekarexamen  
(Gyógyszerész oklevél) 

 Uppsala universitet  
(Uppsalai Egyetem) 

  

 Svájc  Diplôme de pharmacien  
(Gyógyszerészi oklevél);  
 
 

 Eidgenössisches 
Apothekerdiplom 
(Szövetségi gyógyszerészi 
oklevél);  
Diploma federale di 
farmacista  
(Szövetségi gyógyszerészi 
oklevél) 

 Département fédéral de 
l’intérieur  
(Szövetségi 
Belügyminisztérium) 

 Eidgenössisches 
Departement des Innern 
  
 
 Dipartimento federale 
dell’interno 

  

 Egyesült Királyság  Certificate of Registered 
Pharmaceutical Chemist  
(Bejegyzett gyógyszerészi 
bizonyítvány) 
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B) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén 

a) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére 
kiállított, a következő időpontok előtt megkezdett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító 
gyógyszerész oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által 
meghatározott minimális  képzési követelményeknek: 

- 2007. január 1. Bulgária és Románia esetében, 
- 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, 

Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia esetében, 
- 2002. június 1. Svájc esetében, 
- 1995. május 1. Liechtenstein esetében, 
- 1994. október 1. Ausztria, Finnország Svédország esetében, 
- 1994. január 1. Izland, Norvégia esetében, 
- 1993. november 1. Olaszország esetében, 

      - 1987. október 1. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Spanyolország, 
Franciaország, Írország, Luxemburg, Hollandia, Portugália és az Egyesült Királyság 
ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az 
igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül 
ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. 
 

b) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt 
Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését 
tanúsító gyógyszerészi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által 
meghatározott minimális  képzési követelményeknek, amennyiben: 

- 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely 
szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során 
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta 
az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország 
területén gyógyszerészi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint 
amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt 
és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában 
gyakorolható. 
 

c) Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami 
állampolgár esetében, akinek a gyógyszerész oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően 
a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot 
megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság 
illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén a gyógyszerészi 
tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi 
érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett cseh képesítések. A 
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tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely 
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját 
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és 
jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén. 
 

d) Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami 
állampolgár esetében, akinek gyógyszerész oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a 
volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően 
a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága tanúsítja, 
hogy Szlovákia területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása 
tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi 
területen szerzett szlovák képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes 
hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az 
igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő 
éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet 
Szlovákia területén. 
 

e) Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami 
állampolgár esetében, akinek gyógyszerészi oklevelét 1991. augusztus 20-át 
megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot 
megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes 
hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén a gyógyszerészi tevékenység 
megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, 
mint a gyógyszerészi területen szerzett észt képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni 
kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami 
állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három 
egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó 
tevékenységet Észtország területén. 
 

f) Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami 
állampolgár esetében, akinek a gyógyszerész oklevelét 1991. augusztus 21-ét 
megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot 
megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes 
hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése 
és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a 
gyógyszerészi területen szerzett lett képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az 
illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami 
állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három 
egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó 
tevékenységet Lettország területén. 
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g) Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami 
állampolgár esetében, akinek a gyógyszerészi oklevelét 1990. március 11-ét 
megelőzően a volt Szovjetunióban állítottak ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot 
megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága 
tanúsítja, hogy Litvánia területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és 
gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a 
gyógyszerészi területen szerzett litván képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell 
az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami 
állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három 
egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó 
tevékenységet Litvánia területén. 
 

h) Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami 
állampolgár esetében, akinek gyógyszerész oklevelét 1991. június 25-ét megelőzően a 
volt Jugoszláviában állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően a 
volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága tanúsítja, 
hogy Szlovénia területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása 
tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi 
területen szerzett szlovén képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes 
hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az 
igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő 
éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet 
Szlovénia területén. 
 

i) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére 
kiállított azon gyógyszerész oklevél, amely nem felel meg az A) pontban említett 
megnevezésnek, amennyiben az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy 
az adott gyógyszerész oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott 
minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően 
állították ki, és az azt kiállító tagállam úgy tekinti, mint az e melléklet A) pontjában 
megnevezett oklevelet. 
 

k) Amennyiben az adott gyógyszerészi tevékenység végzéséhez az A) pont szerinti 
oklevél megszerzése mellett a külön jogszabály szakmai gyakorlat követelményét írja 
elő, a szakmai gyakorlathoz kötött gyógyszerészi tevékenység megkezdésének 
feltételeként előírt gyakorlat igazolásaként el kell fogadni a tagállami állampolgár 
származási vagy küldő tagállamának illetékes hatósága által kiadott olyan igazolást, 
amely tanúsítja, hogy a tagállami állampolgár a gyógyszerészi tevékenységet a külön 
jogszabályban előírttal azonos ideig gyakorolta a származási vagy küldő tagállamban. 
 

 



IV. RÉSZ 
Irány el vek, tá jé koz ta tók

V. RÉSZ 
Köz le mé nyek

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 ter mék for gal ma zá sá nak
fel füg gesz té sé rõl

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
Mag nap ress ter mék csa lád, mely nek tag jai: Mag nap -
ress Light, Mag nap ress Slim, Mag nap ress M, Mag nap -
ress MX vo nat ko zá sá ban nem meg fe le lõ en foly tat ták le az 
or vos tech ni kai esz kö zök rõl szó ló 16/2006. (III. 27.) EüM
ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 6. § sze rin ti meg fe le lõ -
ség-ér té ke lé si el já rást. A Hi va tal ezért az elõ írt meg fe le lõ -
ség-ér té ke lé si el já rás le foly ta tá sá ig, va la mint az R.-ben
foglalt elõ írá sok nak való meg fe le lõség iga zo lá sá ig az
R. 15. § (2) be kez dés ér tel mé ben, az R. 15. § (1) be kez dés
a) pont ja alap ján 2008. ja nu ár 2-án kelt ha tá ro za tá val a
fen ti ter mé kek for gal ma zá sát fel füg gesz tet te.

* * *

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi -
va tal pi ac fel ügye le ti ha tó sá gi el len õr zé se so rán a Ju -
va-Phar ma Kft. (cím: 2215 Káva, Bé nyei út 9.) ál tal for -
gal ma zott és a Sand Co unty Bi o tech no logy, Inc./Taj ván
ál tal gyár tott Palm-Lab típ. vér cu kor mé rõ és vér cu kor -
teszt csík for gal ma zá sát, rek lám ját a 2007. de cem ber
19-én kelt, 06684-003/2007 sz. ha tá ro zat tal a ha tá ro zat
kéz hez vé te lé tõl szá mít va 60 nap ra fel füg gesz tet te és a fel -
füg gesz tés meg szün te té sét az in vit ro di ag nosz ti kai or vos -
tech ni kai esz kö zök rõl szó ló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM
rendelet 7. §-ának, illetve 1. melléklet 13. pontjának
teljesítéséhez kötötte.

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 ter mék for gal ma zá sa
fel füg gesz té sé nek meg szün te té sé rõl

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si
Hiva tal (a to váb bi ak ban: Hi va tal) meg ál la pí tot ta, hogy a
Bar tis Den tal Fog tech ni kai Bt. (8700 Mar ca li, Pe -
tõfi u. 41/A.) ál tal ké szí tett fog pót lá sok el len õr zés re

bekért do ku men tá ci ói nem áll tak ren del ke zés re. A Hi va tal
ezért a fen ti ter mé kek te kin te té ben 2007. no vem ber 22-én
kelt 4435-07/2007/OTI nyil ván tar tá si szá mú ha tá ro zat tal
el ren del te a ter mé kek for gal ma zá sá nak fel füg gesz té sét. 

A Bar tis Den tal Fog tech ni kai Bt. a meg adott ha tár idõn
be lül a hi á nyos sá go kat pó tol ta, ezért az or vos tech ni kai
esz kö zök rõl szó ló, 16/2006. (III. 27.) EüM ren de let (a to -
váb bi ak ban: R.) 15. § (2) be kez dés ér tel mé ben, va la mint
az R. 15. § (1) be kez dés a) pont ja alap ján a Hi va tal, 2008.
ja nu ár 15-én kelt ha tá ro zat tal a ter mé kek for gal ma zá -
sá nak fel füg gesz té sét megszüntette.

Az Orszá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont
m ó d  s z e r  t a  n i  l e  v e  l e

a 2008. évi vé dõ ol tá sok ról

I. BEVEZETÉS

A je len mód szer ta ni le vél a fer tõ zõ be teg sé gek meg elõ -
zé se cél já ból szük sé ges vé dõ ol tá sok 2008. évre ér vé nyes
ha zai gya kor la tát, to váb bá az ol tá sok kal kap cso la tos ál ta -
lá nos és spe ci fi kus in di ká ci ó kat, kont ra in di ká ci ó kat, az ol -
tó anya gok be szer zé sé re, tá ro lá sá ra, fel hasz ná lá sá ra, az ol -
tá si nyil ván tar tá sok ra, je len té sek re vo nat ko zó kö te le zett -
sé ge ket, il let ve aján lá so kat fog lal ja össze.

A ha zai és nem zet kö zi ta pasz ta la tok alap ján ki ala kí tott
ol tá si rend ér vé nye sü lé sét az egész ség ügy rõl szó ló 1997. évi
CLIV. tör vény, to váb bá an nak a jár vány ügy re vo nat ko zó
ren del ke zé sei vég re haj tá sá ról szó ló több ször módosított
18/1998. (VI. 3.) NM ren de let biz to sít ják.

II. OLTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KONTRA -
INDI KÁCIÓK

Összes sé gé ben ke vés az a be teg ség vagy ál la pot, amely
ese té ben az ol tás kont ra in di kált. A vé dõ ol tá sok nak ab -
szolút kont ra in di ká ci ó ja nincs. A kont ra in di ká ci ók figye -
lembevételét a jár vány ügyi hely zet, va la mint az ol tás sal
ki véd he tõ be teg ség ve szé lyes sé ge ha tá roz za meg.

Ál ta lá nos ol tá si kont ra in di ká ci ók:
1. Lá zas be teg ség
2. Im mu no ló gi ai ká ro so dás

Élõ ví rus-tar tal mú vak ci na, il let ve BCG nem ad ha tó:
- im mun de fi ci ens be teg ség ben (cel lu lá ris és hu mo rá lis

im mun de fi ci en ci á ban: kom bi nált im mun de fi ci en cia, agam -
maglobulinaemia, stb.) szen ve dõk nek,

- ma lig nus be teg ség (lympho ma, Hodg kin-kór és más
RES-t érin tõ tu mo rok, le u ké mia, stb.) kö vet kez mé nyes
im mun szupp resszi ó ja il let ve,

- te rá pi ás im mun szupp resszió ese tén (nagy dó zi sú szisz -
témás kor ti ko szte ro id ke ze lés, su gár ke ze lés).

3. Sú lyos ol tá si szö võd mény ko ráb bi elõ for du lá sa
Amennyi ben egy ol tott sze mély nél az ol tás következ -

tében ana fi la xi ás re ak ció (ge ne ra li zált ur ti ca ria, a száj és
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to rok duz za na ta, ne héz lég zés, gé ge ödé ma, hi po ten zió,
kollap szus, sokk), en cep ha li tis/en cep ha lo pat hia, vagy nem
lá zas kon vul zió ala kult ki, a ké sõb bi ek ben nem sza bad
ugyan az zal az ol tó anyag gal vé dõ ol tás ban ré sze sí te ni.

4. A gyer mek ne u ro ló gi ai rend el le nes sé gei

Per tus sis kom po nenst tar tal ma zó vak ci na nem ad ha tó
kli ni kai tü ne tek kel járó, prog resszív ideg rend sze ri be teg -
ség ben szen ve dõ gyer mek nek (pl. nem kont rol lált epi lep -
sia, stb.). Ha az ol tó or vos/ke ze lõ or vos úgy íté li meg, hogy
az ol tan dó szá má ra a per tus sis kom po nenst tar tal ma zó
vak ci na kont ra in di kált, a cse cse mõt/kis gyer me ket a kli -
nikai vé dõ ol tá si ta nács adó ba kell utal ni. Fel men tés re ja -
vas la tot az ol tás alól ki zá ró lag a kli ni kai ta nács adó or vo sa
ad hat.

5. Ter hes ség

Ter hes ség elsõ tri mesz te ré ben csak a leg in do kol tabb
eset ben vé gez he tõk ol tá sok, ak kor, ha a fer tõ zés lé nye ge -
sen je len tõ sebb ve szélyt je lent, mint az ol tás sal össze -
függõ - eset le ge sen fo ko zott - ol tá si re ak ció, vagy ol tá si
szö võd mény. Élõ ví rus-tar tal mú vak ci nák nem ad ha tók 
ter hes nõ nek, mi vel e vak ci na-ví ru sok mag zat ká ro sí tó ha -
tá sa még nem kel lõ en is mert. Ter he sek im mu ni zá lá sa kor
azo nos an ti gén tar tal mú ol tó anya gok kö zül a ke vés sé re ak -
to gént kell vá lasz ta ni (pl. has tí fusz el le ni po li sza cha ri da
vak ci na, inf lu en za el le ni split, vagy al egy ség vak ci nák). 

6. A vak ci na bár mely össze te võ jé vel szem be ni túl ér -
zé keny ség, hi per szen zi tív, ana fi la xi ás re ak ci ók

Ha va la mely ol tó anyag olyan an ti bi o ti ku mot, vagy
bár mely egyéb össze te võt tar tal maz, amely iránt az ol -
tandó is mert, sú lyos hi per szen zi ti vi tás sal ren del ke zik, az
ol tás nem vé gez he tõ el.

Az 1-6. pont ban fel so rolt kont ra in di ká ci ók egy ré sze át -
me ne ti (láz, ter hes ség), má sok (im mun de fi ci en cia, ko ráb -
bi sú lyos ol tá si szö võd mény, ne u ro ló gi ai rend el le nes ség,
vagy an ti bi o ti kum irán ti ana fi la xi ás re ak ció) ál lan dó ak.

Az élet kor hoz kö tött, fo lya ma tos ol tá sok ese té ben le he -
tõ ség van az át me ne ti kont ra in di ká ci ók mi att el ma radt ol -
tá sok pót lá sá ra. A fo lya ma tos ol tá si rend szer le he tõ sé get
ad arra is, hogy a gyer me ket op ti má lis egész sé gi ál la po tá -
ban im mu ni zál juk: az ol tá sok vég zé se nem kor lá to zó dik
egé szen szûk idõ tar tam ra, mint kam pány ol tás ese té ben.

En nek meg fe le lõ en a fo lya ma tos ol tá si rend szer ben
több le he tõ ség van mér le ge lés re, il let ve re la tív kont ra in di -
ká ci ók fi gye lem be vé te lé re, mint a kam pány ol tá sok ese té -
ben. Két ség te le nül fon tos az in do kolt kont ra in di ká ci ók fi -
gye lem be vé te le, azon ban leg alább ilyen fon tos, hogy a vé -
dõ ol tá sok idõ ben meg tör tén je nek, te hát ha kontraindi -
káció nincs, min den olt ha tó gyer me ket a meg adott
idõ ben ol tás ban kell ré sze sí te ni.

Az ol tá si kont ra in di ká ci ók meg íté lé se so kat vál to zott az 
el múlt évek ben. A ko ráb ban ol tá si kont ra in di ká ci ók
közé so rolt ál la po tok egy ré szé nél je len leg in kább a védõ -
oltá sok el vég zé sé nek fo ko zott je len tõ sé ge hang sú lyozott.
Le dált egész sé gi ál la pot ese tén ugyan is egy fer tõ zés, fer -
tõzõ be teg ség ki ala ku lá sa lé nye ge sen na gyobb ve szélyt
jelen t az eset le ges ol tá si re ak ci ó nál.

Fen ti ek nek meg fe le lõ en az aláb bi ak ban fel so rolt ál la -
po tok/be teg sé gek nem te kint he tõk kont ra in di ká -
cióknak, te hát az ol tá so kat el kell vé gez ni:

- al ler gia, aszt ma, (ató pi ás al ler gi ás be teg sé gek nyu gal -
mi sza ka sza); ató pi ás der ma ti tis, ali men tá ris to jás fe hér je
al ler gia,

- kon vul zi ók a csa lá di anam né zis ben;

- lo ká lis szte ro id ke ze lés;

- der ma tó zi sok, ek cé ma vagy más lo ka li zált bõr be teg ség;

- kró ni kus szív-, tü dõ- és ve se be teg ség;

- ne u ro ló gi ai be teg sé gek sta bil ál la po ta (pl. köz pon ti
ideg rend sze ri bé nu lás, kont rol lált epi lep szia) és Down-
 szind ró ma;

- új szü lött ko ri sár ga ság;

- új szü lött ko ri kis súly;

- ko ra szü lött ség;

- alul táp lált ság;

- a gyer mek anya te jes táp lá lá sa;

- az ol tan dó any já nak ter hes sé ge;

- be teg ség in ku bá ci ós ide je.

Amennyi ben az ol tó or vos bi zony ta lan egy eset le ges
ol tá si kont ra in di ká ció meg íté lé sé ben, cél sze rû, ha a kli -
ni kai vé dõ ol tá si szak ta nács adás, vagy a ré gi ós epide -
miológus se gít sé gét ve szi igény be.

III. SPECIÁLIS CSOPORTOK EGYEDI ELBÍ -
RÁLÁST IGÉNYLÕ VÉDÕ OLTÁSAI

- HIV-fer tõ zött sze mé lyek ol tá sa 

Tü net men tes HIV-fer tõ zött sze mé lyek - a BCG, az élõ
kór oko zó tar tal mú has tí fusz, va la mint a va ri cel la és a sár -
ga láz el le ni ol tá sok ki vé te lé vel - az in di ká ci ó nak meg fe le -
lõ en im mu ni zál ha tók. Az MMR ol tá sok adá sa az im mun -
stá tusz és a koc ká zat alap ján mér le ge len dõ. A HIV-fer tõ -
zött anyák új szü lött jei nem ré sze sít he tõk BCG ol tás ban.
A HIV-fer tõ zött nõk azon cse cse mõi, akik nél a ver ti ká lis
fer tõ zõ dés ki zárt, azaz a szü le tés után HIV irá nyá ban vég -
zett PCR vizs gá lat ne ga tív ered ménnyel zá rult, és a cse -
cse mõ még nem töl töt te be az elsõ élet évét, ak kor BCG ol -
tás ban ré sze sí ten dõ. 

- Sple nec to mi zál tak vé dõ ol tá sai

Funk ci o ná lis vagy ana tó mi ai lép hi ány a to kos bak té ri u -
mok kal szem be ni csök kent vé de ke zõ ké pes ség gel jár, gya -
ko rib bak a fer tõ zõ dé sek, le fo lyá suk sú lyo sabb. Ter ve zett
mû tét elõtt 2 hét tel, bal eset mi att tör tént sple nec to mia után
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pne u mo coc cus, H.inf lu en zae és me nin go coc cus in fek ci ók
el le ni vé dõ ol tás aján lott.

- Im mun ká ro so dot tak

A ve le szü le tett im mun hi á nyos be teg sé gek a hy po gam -
mag lo bu li na e mi á tól a sú lyos, kom bi nált im mu no de fi ci en -
ci á ig vál toz nak. T sejt hi ánnyal járó ál la pot nál ge ne ra li zált 
TBC-vel le het szá mol ni, ezért po zi tív csa lá di anam né zi sû
új szü löt tek BCG ol tást ad dig ne kap ja nak, amíg ki vizs gá -
lá suk nem zár ja ki az örök lött im mu no de fi ci en ci át. Im -
mun hi á nyo sok nak kont ra in di kált az élõ vak ci nák adá sa.
In ak ti vált vak ci nák ad ha tók, de - az im mun stá tusz tól füg -
gõ en - gyen gébb le het a vé dõ ha tá suk. Az im mu ni zá ció
ered mé nyes sé gét sze ro ló gi ai vizs gá lat iga zol hat ja. Az im -
mun ká ro so dot tak vé del mét a spe ci fi kus im mun glo bu li nok 
és gam ma-glo bu lin szubsz ti tú ció, va la mint a kör nye zet
ak tív im mu ni zá ci ó ja egé szí ti ki. 

- Ko ra szü löt tek ol tá sai

A ko ra szü löt tek fer tõ zés re való haj la ma nagy, me lyet a
tar tós kór há zi ápo lás, a be avat ko zá sok (pl. vérkészít -
mények adá sa), a di ag nosz ti kus vizs gá la tok, mû té tek fo -
koz zák. Az élet kor hoz kö tött kö te le zõ ol tá so kon kí vül cél -
sze rû a he pa ti tis B, a pne u mo coc cus és a me nin go coc cus
el le ni vé del met is fel aján la ni. 

Sta bil ál la po tú cse cse mõ, in té zet ben fek võ cse cse mõ is
ol tan dó. Ne u ro ló gi ai tü ne tek kel járó prog resszív ideg -
rend sze ri ká ro so dás, nem tisz tá zott görcs kész ség a dif té -
ria-per tusszisz-te ta nusz kom po nen se ket tar tal ma zó ol tás
ha lasz tá sát in di kál hat ja. Az RSV meg elõ zé sé re adott pa li -
vi zu mab (mo nok lo ná lis an ti test) nem be fo lyá sol ja a vé dõ -
ol tá sok ha té kony sá gát és be adá suk ide jét. 

Az egy idõ ben adott több ol tás a ko ra szü löt tek nél sem
nö ve li az ol tá si re ak ci ók gya ko ri sá gát. Inf lu en za el len
6 hó na pos kor tól ha sí tott (split) vagy al egy ség vak ci ná val
olt ha tók (pl.: Beg ri vac, Flu a rix, Va xig rip). En nél fi a ta labb 
ko rú ak a kör nye ze tük ol tá sá val (pl. egész ség ügyi sze -
mély zet, csa lád ta gok, szop ta tó anyák, stb.), köz vet ve véd -
he tõk.

IV. KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ GYER -
MEKEK OLTÁSAI

A 3 hó nap nál hosszabb ide ig Ma gyar or szá gon tar tóz -
ko dó kül föl di ál lam pol gár sá gú gyer me kek ön kén tes ala -
pon, té rí tés men te sen kap hat ják meg a ha zai ol tá si nap tár
sze rint az életko ruk nak meg fe le lõ, ese dé kes vé dõ ol tá so -
kat. A 3 hó na pos tar tóz ko dá si idõt a gyer mek ol tá sát kez -
de mé nye zõ or vos do ku men tál ja az zal, hogy egy éven be lül 
a gyer me ket leg alább két szer meg vizs gál ta és a két vi zit
kö zött leg alább 3 hó nap el telt.
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V. ÉLETKORHOZ KÖTÖTT KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁSOK

OLTÁSI NAPTÁR 2008

Ol tás Élet kor Meg jegy zés

Fo lya ma tos ol tá sok

BCG 0-6 hét ál ta lá ban szü lé sze ti in téz mény ben

DTPa + IPV + Hib 2 hó nap

DTPa + IPV + Hib 3 hó nap

DTPa + IPV + Hib 4 hó nap

MMR 15 hó nap

DTPa + IPV + Hib 18 hó nap

DTPa + IPV 6 év

Kam pány ol tá sok*

dT 11 év szep tem ber hó nap ban az ál ta lá nos is ko lák
VI. osz tá lyá ban (6. év fo lya mot vég zõk)

MMR re vak ci ná ció 11 év ok tó ber hó nap ban az ál ta lá nos is ko lák
VI. osz tá lyá ban (6. év fo lya mot vég zõk)

He pa ti tis B 14 év az I. ol tás szep tem ber hó nap ban az ál ta lá nos is ko lák VIII. osz tá -
lyá ban (8. év fo lya mot vég zõk)

*Az ol tá sok vég zé sé nél el sõ sor ban nem az élet kor, ha nem az is ko lai osz tá lyok az irány adó ak

 BCG  = Ba cil lus Cal met te-Gu é rin/tu ber cu lo sis el le ni ol tó anyag

 DTPa  = dif té ria-te ta nusz-acel lu lá ris per tus sis kom po nen se ket tar tal ma zó ol tó anyag

 Hib  = Ha e mop hi lus inf lu en zae b el le ni ol tó anyag

 IPV  = in ak ti vált po li o ví rus vak ci na

 MMR  = mor bil li-mumpsz-ru be o la el le ni vak ci na

 dT  = dif té ria-te ta nusz ol tó anyag em lé kez te tõ ol tás cél já ra



A) FOLYAMATOS OLTÁSOK

I. BCG ol tá sok

1. Az új szü löt tek BCG ol tá sát a szü lé sze ti in téz mény -
ben, il le tõ leg a szü le tést kö ve tõ 6 hé ten be lül, fo lya ma tos
ol tás ke re té ben kell el vé gez ni.

2. A szü le tést kö ve tõ 6 hé ten be lül BCG ol tás ban ré sze -
sí tett cse cse mõ ket 6 hó na pos ko ruk be töl té se kor el len õriz -
ni kell. Azok nál a cse cse mõk nél, akik nél a BCG ol tás
he lyén be szû rõ dés, vagy heg nem lát ha tó, a BCG ol tást
- tu ber ku lin pró ba nél kül - meg kell is mé tel ni.

3. Azo kat, a cse cse mõ ket, akik az is mé telt BCG ol tás
után is heg-ne ga tí vak ma rad nak, nem kell to váb bi BCG ol -
tás ban ré sze sí te ni.

4. Egy éves kor fe lett BCG pri mo vak ci ná ció vég zé se
csak az egész ség ügyi ha tó ság el ren de lé sé re tör tén het.

5. A 2. pont ban fel so rol tak BCG ol tá sát a házi gyer mek -
or vos, há zi or vos, tü dõ gon do zó in té ze ti asszisz tens, il let ve
Cal met te nõ vér egy aránt el vé gez he ti. Ja va solt, hogy
egy-egy te rü le ten egy sé ges rend sze rint tör tén je nek a
BCG ol tá sok. Az egy-egy te rü let re vo nat ko zó egy sé ges
el já rás ki ala kí tá sa te kin te té ben a te rü le ti leg il le té kes
pul mo no ló gus szak fõ or vos és epi de mi o ló gus fõ or vos
ja vas la ta alap ján az il le té kes ré gi ós tisz ti fõ or vos dön -
tése sze rint kell el jár ni.

6. A BCG ol tá sok szer ve zé se, vég re haj tá sa, il le tõ leg
nyil ván tar tá sa te kin te té ben a 18/1998. (VI. 3.) NM ren -
de let ben, il let ve az Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló -
gi ai In té zet és az Or szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont ál tal
2001-ben a BCG ol tá sok ról ki adott mód szer ta ni le vél -
ben fog lal tak - az „El len ja val la tok” cím szó 1. pont já nak
ki vé te lé vel - az irány adók. A 2500 gramm nál ki sebb szü -
le té si súly nem te kin ten dõ a BCG ol tás kontraindiká -
ciójának.

II. Dif té ria-per tus sis-te te nusz vé dõ ol tá sok acel lu lá ris
per tus sis kom po nenst tar tal ma zó ol tó anyag gal (a to -
váb bi ak ban: DTPa), a po li o my e li tis el le ni vé dõ ol tá sok
in ak ti vált po li o ví rus tar tal mú ol tó anyag gal (a továb -
biakban: IPV), b tí pu sú Ha e mop hi lus inf lu en zae (a to -
váb bi ak ban Hib) el le ni ol tá sok kom bi nált vak ci ná val

a) Az alap im mu ni zá lást be töl tött 2, 3, 4 hó na pos kor -
ban, az elsõ új ra ol tást be töl tött 18 hó na pos kor ban a DTPa, 
az IPV, és a Hib kom po nen se ket együt te sen tar tal ma zó,
In fan rix-IPV + Hib el ne ve zé sû vak ci ná val kell vé gez ni.
Ha a cse cse mõ, il let ve kis gyer mek DPT+IPV+Hib
alap im mu ni zá lá sa csak egy éves kor után fe je zõ dik be,
fi gye lem mel kell len ni arra, hogy az alap im mu ni zá lás
har ma dik rész le te és az elsõ em lé kez te tõ ol tás kö zött
leg alább 6 hó nap tel jen el.

b) A be töl tött 6 éves kor ban ese dé kes, dif té ria-per tus -
sis-te ta nusz és po li o my e li tis el le ni em lé kez te tõ ol tá sok hoz 
In fan rix-IPV vak ci nát kell al kal maz ni.

c) Azok nál a cse cse mõk nél és 18 hó na pos kis gyer me -
kek nél, akik nél az ol tó or vos meg íté lé se sze rint a per tus sis
kom po nens adá sa kont ra in di kált, az Egye sí tett Fõ vá ro si
Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház kli ni kai vé dõ ol tá si
szak ta nács adó já val tör tént kon zul tá ció után kell dön te ni a
vak ci ná ci ó ról. Az ol tó anya go kat (DTPa-t he lyet te sí tõ vak -
ci na, mo no va lens Hib, va la mint mo no va lens IPV vak ci na) 
egye di leg kell igé nyel ni az ÁNTSZ kis tér sé gi/ke rü le ti in -
té ze té tõl, amely a re gi o ná lis in té zet ben tá rolt de pó ból
kapja az ol tó anya got.

d) A vé dõ ol tá si ta nács adó ban fe lül kell vizs gál tat ni
azok nak a 6 éves kis gyer me kek nek a per tus sis kom po nens -
re vo nat ko zó tar tós kont ra in di ká ci ó ját, aki ket ko ráb ban
Di-Te For te ol tó anyag gal ol tot tak. Kó ris mé zett kont ra in di -
ká ció ese tén a kis gyer me ke ket a vé dõ ol tá si ta nácsadó szak -
or vo sa ál tal aján lott ol tó anya gok kal kell em lé kez te tõ ol tás -
ban ré sze sí te ni. Az ol tó a nya go(ka)t a kont ra in di ká ci ót
iga zo ló vé dõ ol tá si ta nács adó igény li az ÁNTSZ re gi o -
nális in té ze té tõl. 

III. Egy ada gos ki sze re lé sû mor bil li-mumpsz-ru be o la
(MMR) tri va lens ol tó anyag gal kell ol ta ni a 15 hó na pos
ko ru kat be töl tött kis gyer me ke ket.

B) KAMPÁNYOLTÁSOK

Is ko lai kam pány ol tá sok

Az élet kor hoz kö tött kö te le zõ ol tá so kat 11 éves kor tól
is ko lai ol tá sok ke re té ben kell el vé gez ni. Bár szá mos elõ -
nye van a fo lya ma tos ol tás nak, en nek el le né re 11-14 éves
kor ban a gyer me kek sok kal ered mé nye seb ben utol ér he tõk
is ko lá ban, mint egye di leg. Ugyan ak kor kam pány ol tás ke -
re té ben egy kö zös ség szá má ra rö vid idõn be lül le het biz to -
sí ta ni a meg fe le lõ vé dett sé get, s en nek igen nagy je len tõ -
sé ge van.

A kam pány ol tá sok is ko lai osz tá lyok ra és nem a ta -
nu lói élet ko rok ra vo nat koz nak. A meg adott is ko lai
osz tá lyon kí vü li (al sóbb osz tá lyok ban) ta nu lók csak ab -
ban az eset ben ol tan dók, ha igen nagy va ló szí nû ség gel
fel té te lez he tõ, hogy so ha sem érik el az ol tás ra ki je lölt
is ko lai osz tályt (pl. az ál ta lá nos is ko la III. osz tá lyá ba járó
14 éves gyer mek he pa ti tis B el len ol tan dó, hi szen jog gal
fel té te lez he tõ, hogy idõ köz ben ki ma rad az is ko lá ból).

Az aláb bi, élet kor hoz kö töt ten kö te le zõ vé dõ ol tá so kat
kam pány ol tá sok ke re té ben kell vé gez ni:

1. Dif té ria-te ta nusz em lé kez te tõ ol tás (dT)

Az 1996. jú ni us 1.-1997. má jus 31. kö zött szü le tet tek
[azaz az ál ta lá nos is ko lák VI. osz tá lyát (6. év fo lyam) a
2008/2009-as tan év ben vég zõk] ol tá sa 

2008. szep tem ber hó nap ban tör té nik meg.

(Ér te lem sze rû en azon gyer me kek, akik eh hez a kor osz -
tály hoz tar toz nak, de va la mi lyen ok mi att ko ráb ban már dT 
em lé kez te tõ ol tás ban ré sze sül tek, 2008-ban nem ol tan dók.)

2. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 395



2. MMR új ra ol tás

Élõ, at te nu ált ka nya ró-mumpsz-ru be o la ví rust tar tal -
mazó vak ci ná val új ra ol tás ban ré sze sül nek az 1996. jú ni us 
1.-1997. má jus 31.

kö zött szü le tet tek [azaz az ál ta lá nos is ko la VI. osz tá -
lyát (6. év fo lyam) a 2008/2009-es tan év ben vég zõk] is -
ko lai ol tá sok ke re té ben 

2008. ok tó ber hó nap ban.

3. He pa ti tis B el le ni vé dõ ol tá sok

He pa ti tis B el le ni vé dõ ol tás ban ré sze sül nek:

a) Azok a ta nu lók, akik az ál ta lá nos is ko la VIII. osz tá -
lyát a 2007/2008. tan év ben vég zik, és az alap im mu ni zá lás
elsõ rész le tét 2007 szep tem be ré ben kap ták meg. 

A má so dik ol tás be adá sá ra 2008 már ci u sá ban ke rül sor.

b) He pa ti tis B el le ni vé dõ ol tás ban ré sze sül nek az 1994.
jú ni us 1.-1995. má jus 31. kö zött szü le tet tek (azaz az ál ta -
lá nos is ko la VIII. osz tá lyát a 2008/2009-as tan év ben
vég zõk) is ko lai ol tá sok ke re té ben.

A két ol tás ból álló he pa ti tis B el le ni ol tá si so ro zat
elsõ rész le te 2008 szep tem be ré ben ke rül be adás ra.

Az új szü lött ko ri HBV-fer tõ zés meg elõ zé sé re be ve ze tett 
prog ram ke re té ben he pa ti tis B el le ni so ro zat ol tás ban ré -
sze sí tett cse cse mõ ket ser dü lõ kor ban nem szük sé ges a
kam pány ol tá sok so rán em lé kez te tõ ol tás ban ré sze sí te ni.
Az ol tott sá gi ál la pot iga zo lá sa egyé ni do ku men tá ció
(Egész ség ügyi kis könyv), vagy más egész ség ügyi do ku -
men tá ció (törzs lap) alap ján tör tén het. Ugyan ez vo nat ko zik 
azok ra a he pa ti tis B el len ko ráb ban sza bá lyo san im mu ni -
zált egész sé ges gyer me kek re is, akik nél a kam pány ol tás
idõ pont já ban a do ku men tá ció ren del ke zés re áll.

C) KÜLÖNBÖZÕ VÉDÕOLTÁSOK ADÁSA KÖ -
ZÖTT BETARTANDÓ LEGRÖVIDEBB IDÕKÖZÖK

Kü lön bö zõ in ak ti vált ol tó anya gok (pl. inf lu en za,
DTPa + IPV + Hib, stb.) egy szer re, vagy meg ha tá ro zott
idõ köz tar tá sa nél kül, bár mi kor be ad ha tók.

Ugyan csak egy ide jû leg, vagy idõ köz tar tá sa nél kül ad -
ha tó in ak ti vált kór oko zó tar tal mú és élõ ví rus-tar tal mú
vak ci na, vagy a BCG is.

Sé rü lés mi att te ta nusz to xo id ol tás ban ré sze sült
olyan cse cse mõ ket, akik nél az alap im mu ni zá lás még nem 
fe je zõ dött be (3-nál ke ve sebb In fan rix-IPV+Hib ol tást
kap tak), az ol tá si nap tár sze rint ese dé kes DTPa-IPV+Hib
ol tás ban kell ré sze sí te ni a to xo id adá sa után 1 hó -
nappal.

Kü lön bö zõ élõ ví rus-vak ci nák egy szer re is ad ha tók
(pl.: MMR és sár ga láz). Ha azon ban nem egy szer re tör -
tént a be adá suk, az élõ ví rus-vak ci nák adá sa kö zött leg -
ke ve sebb 4 hét in ter val lu mot kell tar ta ni.

Ugyan csak 4 hét in ter val lum tar tan dó az élõ ví -
rus-vak ci nák és a BCG, il let ve a BCG és az élõ ví -
rus-vak ci nák be adá sa kö zött. A BCG ol tás ese dé kes sé ge 
ide jén a cse cse mõk ro ta ví rus-vak ci ná ci ó ja idõ köz tar tá sa
nél kül vé gez he tõ.

Egy ide jû leg be adott ol tó anya gok nem szív ha tók
össze azo nos fecs ken dõ be, az ol tá so kat kü lön bö zõ test tá -
jak ra kell be ad ni (pl.: jobb és bal fel kar, stb.). Ki vé telt ké -
pez nek azok az ese tek, ami kor az ol tó anya gok al kal ma zá si 
elõ ira ta elõ ír ja/meg en ge di az egy fecs ken dõ be tör té nõ
össze szí vást (pl.: In fan rix IPV +Hib).

Élõ ví rus-tar tal mú vak ci nák im mun glo bu lin nal egy -
szer re nem ad ha tók. Gam ma-glo bu lin ol tást kö ve tõ en
ezen vak ci nák - az im mun glo bu lin mennyi sé gé tõl füg -
gõ en - mi ni má li san 3 hó nap in ter val lum után ad ha tók
be. Az élõ ví rus-vak ci nák adá sát kö ve tõ 2 hé ten be lül
- meg be te ge dé si ve szély el há rí tá sa cél já ból - adott gam -
ma-glo bu lin az elõ zõ ol tás ha té kony sá gát ked ve zõt le nül
be fo lyá sol ja, ezért eb ben az eset ben az élõ ví rus-tar tal mú
ol tó anyag be adá sát a gam ma-glo bu lin al kal ma zá sát kö ve tõ
3 hó nap múl va meg kell is mé tel ni. 
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Ol tá sok kö zöt ti in ter val lu mok

I. O. É. v. v. BCG GG

I. O. 0 0 0 0

É. v. v. 0 0/4 hét 4 hét 2 hét

BCG 0 4 hét · 0

GG 0 3 hó 0 3 hó

I. O. = inak ti vált ol tó anyag (be le ért ve DTPa-IPV+Hib, DTPa-IPV, me nin go coc cus, pne u mo coc cus, 
kul lan csen cep ha li tis, inf lu en za és he pa ti tis A, B vak ci ná kat )

É. v. v. = Élõ ví rus-tar tal mú vak ci na (pl.: MMR, sár ga láz, va ri cel la el le ni vak ci nák )

GG = Gam ma-glo bu lin 

0 = Nem szük sé ges in ter val lu mot tar ta ni

0/4 hét = Egy ide jû leg, vagy 4 hét in ter val lum be tar tá sá val ad ha tó



D) VÉRKÉSZÍTMÉNYEK ÉS AZ ÉLÕVÍRUS-VAK -
CINÁK BEADÁSA KÖZÖTT TARTANDÓ MINI -
MÁLIS IDÕKÖZ

A vér ké szít mé nyek kü lön bö zõ faj tái spe ci fi kus im mun -
glo bu li no kat tar tal maz hat nak, ame lyek az ol tó ví rust (ka -
nya ró, ru be o la, mumpsz, va ri cel la) ne ut ra li zál ják. Ha a
fen ti élõ ví rus-tar tal mú vak ci nák be adá sát kö ve tõ 3 hé ten
be lül vér ké szít mény adá sa szük sé ges, az ol tást ké sõbb
meg kell is mé tel ni. 

A vér ké szít mé nyek és az élõ ví rus-vak ci nák be adá sa
kö zött tar tan dó mi ni má lis idõ köz

Ké szít mé nyek Ja va solt idõ köz

Mo sott vö rös vér test kon cent rá tum 0 hó nap

Vö rös vér test massza
6 hó nap

Tel jes vér

Plaz ma/Throm bo cy ta szusz pen zió

7-11 hó napInt ra vé nás im mun glo bu lin 
te rá pi ás cél zat tal 

E) ÉLETKORHOZ KÖTÖTT KÖTELEZÕ VÉDÕ -
OLTÁSOK PÓTLÁSA

Azok nál a gyer me kek nél, akik nél bár me lyik kö te le -
zõ en elõ írt vé dõ ol tás el ma radt, azt a leg rö vi debb idõn
be lül pó tol ni kell. Azok az or vo sok, akik böl csõ dé be,
óvo dá ba vagy ál ta lá nos is ko lá ba, il le tõ leg egyéb gyer -
mek kö zös ség be, to váb bá ok ta tá si in téz mény be ke rü lõ
gyer me kek/ta nu lók vizs gá la tát vég zik, az élet kor sze rint 
ese dé kes sé vált ol tá sok meg tör tén tét el len õriz ni, a hi -
ány zó ol tá so kat pe dig pó tol ni kö te le sek. Gyer mek kö zös -
ség be, to váb bá al só- és kö zép fo kú ok ta tá si in téz mény be
csak az elõ írt ol tá sok kal ren del ke zõ gyer me kek ve he tõk
fel. 

Azo kat a gyer me ke ket, akik 6 éves ko ruk be töl té sé ig
a kö te le zõ dif té ria-per tusszisz-te te nusz vé dõ ol tá so kat
(DPT/DTPa) és po li o my e li tis el le ni vé dõ ol tá so kat
(IPV/OPV) va la mint b tí pu sú Ha e mop hi lus inf lu en zae el -
le ni ol tá sa i kat egy ál ta lán nem, vagy hi á nyo san kap ták
meg, a kö vet ke zõk sze rint kell im mu ni zál ni:

- ha egyet len ol tást sem kap tak: elsõ al ka lom mal In fan -
rix IPV +Hib vé dõ ol tás ban, majd két al ka lom mal, 4-6 he tes
idõ köz zel In fan rix IPV vé dõ ol tás ban kell ré sze sí te ni;

- ha csak egy ol tást kap tak: elsõ al ka lom mal In fan rix
IPV +Hib, majd egy al ka lom mal 4-6 he tes idõ köz zel In -
fan rix IPV ol tás ban kell ré sze sí te ni; 

- ha két ol tást kap tak: egy al ka lom mal In fan rix IPV
+Hib ol tást kell adni.

Ha a be töl tött 6 éves kor ban ese dé kes dif té ria, per -
tusszisz, te ta nusz és a jár vá nyos gyer mek bé nu lás el le ni ol tás
ide jén meg ál la pít ha tó, hogy az ol tan dó gyer mek egyet len
DPT ol tást sem ka pott, vagy csak egyet len al ka lom mal

ré sze sült DPT ol tás ban, ak kor 4-6 he tes idõ köz zel két szer
kell In fan rix IPV vak ci ná val alap im mu ni zál ni. Az ilyen
gyer me ket egy év múl va In fan rix IPV em lé kez te tõ ol tás ban
kell ré sze sí te ni.

Ha a be töl tött 6 éves kor ban ese dé kes dif té ria, per -
tusszisz, te ta nusz, vé dõ ol tás ide jén azt ál la pít ják meg,
hogy az ol tan dó gyer mek a ko ráb ban kö te le zõ DPT ol tá sa -
it hi á nyo san, de leg alább két al ka lom mal meg kap ta, In -
fan rix IPV vak ci ná val kell egy al ka lom mal vé dõ ol tás ban
ré sze sí te ni. 

Óvo dai, ál ta lá nos- és kö zép is ko lai, to váb bá fõ is ko lai
és egye te mi fel vé telt meg elõ zõ en azt a gyer me ket il le tõ -
leg fi a talt, aki az ol tá si do ku men tá ci ók sze rint ka nya -
ró-mumpsz-ru be o la el le ni ak tív im mu ni zá lás ban (il let -
ve élet ko ra sze rint szük sé ges re vak ci ná ci ó ban) nem ré -
sze sült, s aki nél ol tá si kont ra in di ká ció nem áll fenn,
MMR ol tás ban kell ré sze sí te ni.

F) NYILVÁNTARTÁSOK ÉS JELENTÉSEK AZ
ÉLETKORHOZ KÖTÖTTEN KÖTELEZÕ VÉDÕ -
OLTÁSOKRÓL

1. Az V. A)-B) pon tok ban fel so rolt vé dõ ol tá so kat a
Gyer mek-egész ség ügyi Kis könyv be (ISBN 963 04 3330 3),
va la mint a Gyer mek-egész ség ügyi Törzs lap ra
(C. 3341-24/A) kell fel je gyez ni. A 8 éven alu li ak ol tá sa it a
Vé dõ ol tá si Ki mu ta tás (C. 3334-5/2006) meg ne ve zé sû
nyom tat vá nyon is nyil ván kell tar ta ni. Az ok ta tá si in téz -
mény ben (ál ta lá nos is ko la, kö zép is ko la) ta nu lók ol tá sa it a
„Ki mu ta tás ok ta tá si in téz mény ben ta nu lók vé dõ ol tá -
sa i ról” (C. 3334-19/2006) címû nyom tat vá nyon is re giszt -
rál ni kell a Gyer mek-egész ség ügyi Kis könyv be, vagy a
Vé dõ ol tá si könyv 14 év fe let ti sze mé lyek ré szé re címû ol -
tá si könyv be való be jegy zés mel lett. 

2. A 14 éves nél idõ sebb sze mé lyek vé dõ ol tá sa i nak
egye di nyil ván tar tá sa cél já ból a meg be te ge dé si ve szély
ese tén kö te le zõ, il let ve té rí tés men te sen ad ha tó ön kén tes,
to váb bá az egyéb fel nõtt ko ri vé dõ ol tá sok meg tör tén tét a
„Vé dõ ol tá si könyv 14 év fe let ti sze mé lyek ré szé re” címû 
ol tá si könyv be is be kell je gyez ni.

3. Ha a gyer mek ol tá sát nem a te rü le ti leg il le té kes há zi -
or vos, házi gyer mek or vos vég zi, az el vég zett ol tá sok ada -
ta it az ol tást be adó or vos 24 órán be lül je len ti a ren de lõ te -
lep he lye sze rint te rü le ti leg il le té kes kis tér sé gi in té zet nek.
A gyer me kek ol tá si ada ta i nak to váb bí tá sá ra há rom pél -
dány ban ki töl ten dõ, per fo rált la pok kal ren del ke zõ nyom -
tat ványt, az ún. „Ol tá si ér te sí tõt” (1.sz. mel lék let), vagy
ez zel meg egye zõ adat tar tal mú, egye di je len tést kell hasz -
nál ni. Ezen ér te sí tõ két pél dá nyát kell el jut tat ni az ÁNTSZ
gyer mek la kó he lye sze rint il le té kes kis tér sé gi in té ze té nek,
amely egy pél dányt to váb bít a gyer mek la kó he lye sze rin ti
vé dõ nõi kör zet be. Az ÁNTSZ kis tér sé gi in té ze te az ol tá si
ér te sí tõ ada ta it az Epi de mi o ló gi ai Fel ügye le ti Rend szert
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ki szol gá ló In for ma ti kai Rend szer (to váb bi ak ban EFRIR)
vé dõ ol tá si al rend sze ré be is rög zít he ti és elekt ro ni kus le vél 
(e-ma il) for má já ban el jut tat hat ja azt az il le té kes védõ -
nõhöz.

4. A vé dõ nõk nek a fo lya ma tos ol tá sok ról az or szág ban
erre a cél ra egy sé ge sen rend sze re sí tett „Je len tés a fo lya -
ma tos ol tás ál lá sá ról  ….  év  …….  hó nap” címû nyom tat -
vá nyon ha von ta, az ese dé kes sé get kö ve tõ hó nap 5-ig, a
kam pány ol tá sok ról azok be fe je zé sét kö ve tõ hó nap 15-ig
je len tést kell kül de ni az ÁNTSZ kis tér sé gi in té ze té nek.
Az ÁNTSZ kis tér sé gi in té ze té ben a fo lya ma tos ol tá sok

ada ta it ha von ta, a je len tés hó nap ját kö ve tõ 15-ig, a kam -
pány ol tá sok ada ta it a kam pány be fe je zé sét kö ve tõ hó nap
30-ig kell rög zí te ni az EFRIR Vé dõ ol tá si prog ram ré szé be.

Ez ál tal az ada tok az ÁNTSZ szak mai fel ügye le tet el lá tó
mun ka tár sai szá má ra azon nal lát ha tó vá vál nak min den
szin ten, és az ol tá sok tel je sí té sé re, va la mint az át ol tás üte -
mé re vo nat ko zó sta tisz ti kai fel dol go zá sok el vé gez he tõk.

Az ÁNTSZ 2008. év rõl szó ló je len té sé hez elõ írt táb lá zat
meg fe le lõ ro va ta i nak ki töl té sé vel meg kell adni az aláb bi
idõ sza kok ban szü le tett gyer me kek ol tá sa i nak tel je sí té sé re
vo nat ko zó ada to kat a kö vet ke zõ cso por to sí tás sze rint:

398 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2. szám

Vé dõ ol tás
Je len ten dõ kor cso por tok

(szü le té si idõ sze rint)

BCG  2007. I. 1.-2007. XII. 31.

DTPa +IPV + Hib (2 hó na pos)  2007. I. 1.-2007. XII. 31.

DTPa +IPV + Hib (3 hó na pos)  2007. I. 1.-2007. XII. 31.

DTPa +IPV + Hib (4 hó na pos)  2007. I. 1.-2007. XII. 31.

MMR  2006. I. 1.-2006. XII. 31.

DTPa + IPV (18 hó na pos)  2006. I. 1.-2006. XII. 31.

DTPa + IPV (3 éves)  2004. I. 1.-2004. IX. 30.

DTPa + IPV (6 éves)  2001. I. 1.-2001. XII. 31.

A fen ti e ken kí vül az itt fel nem tün te tett is ko lai kam -
pány ol tá sok ra (dif té ria-te ta nusz, MMR, he pa ti tis B) vo -
nat ko zó ada to kat is je len te ni kell. Ezek az ada tok mind le -
kér dez he tõk lesz nek az EFRIR Vé dõ ol tá si al rend szer sta -
tisz ti ka prog ram ré szé ben.

VI. MEGBETEGEDÉSI VESZÉLY ESETÉBEN
KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁSOK

Akut fer tõ zé si ve szély ese té ben a leg rö vi debb idõn
be lül

1. Ak tív im mu ni zá lás ban kell ré sze sí te ni:

- a has tí fu szos be teg kör nye ze té hez tar to zó kat;

- a dif té ri ás be teg kör nye ze té ben élõ ket;

- a per tusszi szos be teg kör nye ze té ben a 6 éven alu li
gyer me ke ket;

- a ka nya rós be teg kör nye ze té ben,

- a ru be o lás be teg kör nye ze té ben,

- a mump szos be teg kör nye ze té ben élõ veszélyeztetet -
teket;

- a te ta nusz-fer tõ zés ve szély nek ki tett sze mé lye ket;

- a ve szett ség ex po zí ci ó nak ki tett sze mé lye ket.

a) A has tí fu szos be teg kör nye ze té hez tar to zó kat, va la -
mint a has tí fusz kór oko zó-hor do zó kör nye ze té ben élõ

veszé lyez te tett sze mé lye ket has tí fusz el le ni po li sza cha rid
vak ci ná val vé dõ ol tás ban kell ré sze sí te ni.

b) A dif té ri ás be teg kör nye ze té ben élõ sze mé lyek, va la -
mint a per tusszi szos be teg gel érint ke zett sze mé lyek szük -
sé ges ol tá sa it az OEK Jár vány ügyi osz tá lyá val tör tént
meg be szé lés alap ján, egye di leg kell mér le gel ni.

c) Ka nya ró meg be te ge dés elõ for du lá sa ese tén a be teg
kör nye ze té ben élõ, 15 hó na pos nál idõ sebb, 38 éves nél fi a -
ta labb, ol tá si do ku men tá ci ó val nem ren del ke zõ, to váb bá a
ko ráb ban új ra ol tás ra kö te le zett, de re vak ci ná ci ó ban nem
ré sze sült sze mé lye ket élõ, at te nu ált ka nya ró ví rus tar tal mú
ol tó anyag gal kell ol ta ni. Gyer mek- és if jú sá gi kö zös ség -
ben ka nya ró meg be te ge dés elõ for du lá sa ese tén a re vak ci -
ná ció szük sé ges sé gé rõl, il let ve an nak ki ter jesz té sé rõl az
OEK Jár vány ügyi osz tá lyá val tör tént elõ ze tes egyez te tést
kö ve tõ en kell dön te ni. Az ol tá so kat MMR tri va lens vak ci -
ná val kell el vé gez ni.

d) Ru be o lás be teg kör nye ze té ben élõ 15 hó na pos nál
idõ sebb, 33 éves nél fi a ta labb, ol tá si do ku men tá ci ó val nem
ren del ke zõ sze mé lye ket MMR tri va lens vak ci ná val kell
vé dõ ol tás ban ré sze sí te ni.

e) Mump szos be teg kör nye ze té ben a 15 hó na pos nál
idõ sebb, 24 éves nél fi a ta labb, ol tá si do ku men tá ci ó val nem
ren del ke zõ sze mé lye ket MMR tri va lens vak ci ná val kell
vé dõ ol tás ban ré sze sí te ni.



f) He pa ti tis B el le ni vé dõ ol tás kö te le zõ a HBsAg-po zi tív gra vi dák új szü lött je i nek súly tól és kor tól füg get le nül, az
aláb bi séma sze rint:

Vé dõ ol tás Az ol tás ide je

He pa ti tis B im mun glo bu lin* szü le tést kö ve tõ 12 órán be lül

HB vak ci na (0,5 ml) 1. ol tás szü le tést kö ve tõ 12 órán be lül

HB vak ci na (0,5 ml) 2. ol tás az 1. ol tást kö ve tõ 1 hó nap múl va

HB vak ci na (0,5 ml) 3. ol tás az 1. ol tást kö ve tõ 6 hó nap múl va

* A 2008. év ben az int ra mus cu la ri san al kal maz ha tó He pa ti tis B im mun glo bu lin P Beh ring meg ne ve zé sû ké -
szít mény áll ren del ke zés re az új szü löt tek he pa ti tis B el le ni passzív im mu ni zá lá sá ra.
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Azon anyák új szü lött je i nél, akik nél a he pa ti tis B szû rõ -
vizs gá lat ered mé nye a szü lés idõ pont já ban nem áll ren -
del ke zés re, a he pa ti tis B ak tív im mu ni zá ci ót meg kell
kez de ni, és ha la dék ta la nul el kell vé gez tet ni a HBsAg
szûr vizs gá la tot. Ha be bi zo nyo so dik, hogy az anya
HBsAg-po zi tív, az új szü löt tet azon nal (leg ké sõbb a szü le -
tés tõl egy hé ten be lül) HBIG vé de lem ben is ré sze sí te ni
kell. Amennyi ben a szü le tés tõl szá mít va több mint egy hét
el telt, a HBIG adá sa már nem cél sze rû -, a gyors immun -
válasz el éré se ér de ké ben ezen új szü löt tek ese té ben az
ún. gyor sí tott im mu ni zá ci ós séma al kal ma zá sa ja va solt.
A gyor sí tott im mu ni zá ci ós el já rás egy hó na pos idõ kö -
zök kel adott há rom HBV ol tás ból áll (0, 1, és 2 hó na pos
kor ban), de ilyen kor az elsõ ol tást kö ve tõ egy év múl va
4., ún. em lé kez te tõ ol tás ra is szük ség van. Ez az el já rás kö -
vet he tõ in ku bá tor ban ta lált, is me ret len HBV-stá tu szú anya
új szü lött jé nél is.

g) A he pa ti tis B el le ni vé dõ ol tás kö te le zõ azon kö zép -
fo kú és fel sõ fo kú egész ség ügyi ké pe sí tést adó ok ta tá si

intéz mé nyek ta nu lói/hall ga tói szá má ra, akik ta nul má -
nya ik so rán köz vet le nül be teg el lá tás ban vesz nek részt.
Ezek ben az ok ta tá si in téz mé nyek ben az elsõ év fo lya -
mon a tan év kez dést kö ve tõ en va la mennyi be is ko lá -
zott sze mély nél el len õriz ni szük sé ges a he pa ti tis B el -
le ni vé dõ ol tá sok meg lé tét. Az in téz mény ve ze tõ jé nek
gon dos kod nia kell az ol tás ra kö te le zett, de nem ol tott
vagy ol tá si do ku men tá ci ó val nem ren del ke zõ sze mé -
lyek, va la mint az élet ko ruk nál fog va ol tás ra nem kö te -
le zet tek (23 éves nél idõ seb bek) HB el le ni im mu ni zá lá -
sá ról.

h) A sé rü lés ese tén al kal ma zan dó te ta nusz pro fi la xis
alap ve tõ en a sé rü lés kö rül mé nye i tõl, va la mint a sé rült ol -
tá si anam né zi sé tõl függ. A fer tõ zõ dés koc ká za tát a sé rü -
lést el lá tó or vos mér le ge li. A koc ká zat becs lés kor a sé rü lés 
jel lem zõ it az In fek to ló gi ai Szak mai Kol lé gi um 2006. évi
irány el ve alap ján, az aláb bi szem pon tok sze rint kell meg -
ál la pí ta ni. (1. szá mú táb lá zat)

1. szá mú táb lá zat

A te ta nusz fer tõ zõ dés koc ká za ta a sé rü lés jel le gé tõl füg gõ en

A seb jel lem zõi
A sé rü lés

te ta nusz-fer tõ zés re nem gya nús te ta nusz-fer tõ zés re gya nús

A sé rü lés és a seb el lá tás kö zött el telt idõ 6 órá nál ke ve sebb 6 órá nál több

A seb for má ja vo na las sza kí tott, ron csolt

Mély sé ge £1cm >1 cm

Ke let ke zé se éles esz köz zel szer zett sé rü lés
(kés, üveg)

égés, szú rás, lö vés, fa gyás

Szö vet el ha lás,

Szennye zett ség (föld, or szág úti por,
nyál)

nincs van



Az ún. te ta nusz-fer tõ zés re nem gya nús, tisz ta, kis sé -
rü lé sek a seb el lá tá son túl sem mi lyen spe ci fi kus te ta -
nusz-pre ven ci ót nem igé nyel nek.

A te ta nusz-fer tõ zés re gya nús sé rü lé sek al kal má val a
se bé szi el lá tá son kí vül a sé rül te ket az aláb bi ak sze rint
kell vé dõ ol tás ban ré sze sí te ni: (lásd 2. sz. táb lá zat)

1. A ko ráb ban alap im mu ni zá lás ban és em lé kez te tõ ol -
tás ban ré sze sült, 1940. de cem ber 31. után szü le tett sze mé -
lyek, to váb bá a há rom ol tás ból álló alap im mu ni zá lás ban
ré sze sült cse cse mõk/kis gyer me kek szá má ra, amennyi ben
a te ta nusz to xo id tar tal mú vak ci ná val tör tént utol só ol tá su -
kat öt éven be lül kap ták, sé rü lé sük ese tén spe ci fi kus te ta -
nusz el le ni pre ven ció nem szük sé ges. (Az alap im mu ni zált, 
va la mint az alap im mu ni zá lá son túl to váb bi egy-há rom
em lé kez te tõ ol tás ban ré sze sült, ál ta lá ban 16 éven alu li
gyer me kek/ser dü lõk te ta nusz-fer tõ zés re gya nús sé rü lé sei
ese tén nincs szük ség sem te ta nusz to xo id ol tás ra, sem pe dig
te ta nusz el le ni hu mán im mun glo bu lin adá sá ra.)

2. A ko ráb ban alap im mu ni zá lás ban és em lé kez te tõ ol -
tás ban ré sze sült (1940. de cem ber 31. után szü le tett, to váb -
bá az en nél idõ seb bek kö zül az 1986-1992. kö zöt ti kam -
pány ol tá sok so rán ol tott) sé rül tek nek, ha az utol só em lé -
kez te tõ ol tás óta 5 év, vagy an nál több idõ telt el, a seb el -
lá tás kor 0,5 ml ad szor be ált te ta nusz to xo i dot kell adni.

3. A ko ráb ban alap im mu ni zá lás ban és em lé kez te tõ ol -
tás ban ré sze sült (1940. de cem ber 31. után szü le tett, to váb -
bá az en nél idõ seb bek kö zül az 1986-1992. kö zöt ti kam -
pány ol tá sok so rán ol tott) sé rül te ket 0,5 ml ad szor be ált te -
ta nusz to xo id és test súly-ki lo gram mon ként leg alább 4 NE
hu mán an ti te ta nusz im mun glo bu lin egy ide jû be adá sá val

kell ak tív és passzív im mu ni zá lás ban ré sze sí te ni, ha az
utol só em lé kez te tõ ol tás óta 10 év, vagy an nál több idõ
telt el, és a seb sú lyo san ron csolt, föld del szennye zett,
ide gen test ma radt bent, fej sé rü lés for dult elõ, sokk, ki -
vér zés, sú lyos égé si sé rü lés, ra dio ak tív su gár zás ese te
áll fenn.

4. Alap im mu ni zá lás ban és em lé kez te tõ ol tás ban nem
ré sze sült (vagy ezt iga zol ni nem tudó) fel nõtt sé rül tet test -
súly-ki lo gram mon ként leg alább 4 NE hu mán an ti te ta nusz
im mun glo bu lin és 0,5 ml ad szor be ált te ta nusz to xo id egy -
ide jû be adá sá val kell passzív és ak tív im mu ni zá lás ban
ré sze sí te ni. A há zi or vos fel ada ta a sé rült te ta nusz el le ni ol -
tott sá gi stá tu szá nak tisz tá zá sa és szük ség ese tén ak tív im -
mu ni zá lá sá nak foly ta tá sa a te ta nusz el le ni tel jes vé dett ség
(2 ol tás ból álló alap im mu ni zá lás és leg alább 1 em lé kez te tõ 
ol tás) el éré sé ig.

5. Két hó na pos nál fi a ta labb ol tat lan cse cse mõ ket, va la -
mint az egy vagy két te ta nusz to xo id tar tal mú vé dõ ol tás -
ban ré sze sült cse cse mõ ket/kis gyer me ke ket, ha a sé rü lés és
az utol só ol tás kö zött ke ve sebb, mint két hét telt el, kizá -
rólag passzív im mu ni zá ci ó ban kell ré sze sí te ni test súly-ki -
lo gram mon ként 4 NE hu mán an ti te ta nusz immunglobu -
linnal.

6. Az egy vagy két te ta nusz to xo id tar tal mú vé dõ ol -
tás ban ré sze sült cse cse mõ ket/kis gyer me ke ket, ha a sé -
rü lés és az utol só ol tás kö zött több mint két hét telt el, test -
súly-ki lo gram mon ként leg alább 4 NE hu mán an ti te ta nusz
im mun glo bu lin és 0,5 ml ad szor be ált te ta nusz to xo id egy -
ide jû be adá sá val kell passzív és ak tív im mu ni zá lás ban ré -
sze sí te ni. 
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2. szá mú táb lá zat

Sé rü lé sek ese tén te ta nusz-pro fi la xis cél já ból al kal ma zott spe ci fi kus pro fi la xis

Ol tá si stá tusz

Te ta nusz-fer tõ zés re nem gya nús
sé rü lés (tisz ta, kis sé rü lé sek)

Te ta nusz-fer tõ zés re gya nús sé rü lés 
(szennye zett, egyéb sé rü lés)

TT TETIG TT TETIG

Alap im mu ni zá lás ban* és em lé kez te tõ 
ol tás ban ré sze sült fel nõtt és 16 éven alu li
gyer mek, alap im mu ni zá lás ban ré sze sült 
cse cse mõ, ha az utol só ol tás tól el telt idõ
5 év nél ke ve sebb

Nem Nem Nem Nem

Alap im mu ni zá lás ban és em lé kez te tõ ol tás -
ban ré sze sült fel nõtt/gyer mek, ha az utol só
ol tás tól el telt idõ 5 év, vagy 5-10 év kö zött 
van

Nem Nem Igen Nem

Alap im mu ni zá lás ban és em lé kez te tõ ol tás -
ban ré sze sült fel nõtt, ha az utol só ol tás tól 
el telt idõ 10 év, vagy an nál több.

Nem Nem Igen Nem/Igen**



Ol tá si stá tusz

Te ta nusz-fer tõ zés re nem gya nús
sé rü lés (tisz ta, kis sé rü lé sek)

Te ta nusz-fer tõ zés re gya nús sé rü lés 
(szennye zett, egyéb sé rü lés)

TT TETIG TT TETIG

Ol tat lan, vagy ke ve sebb, mint há rom 
ol tás ban ré sze sült, vagy is me ret len stá tu szú
fel nõtt

Nem Nem Igen Igen

Élet ko ra mi att még vé dõ ol tás ban nem 
ré sze sült, 
két hó na pos nál fi a ta labb cse cse mõ, to váb bá
egy vagy két te ta nusz to xo id tar tal mú vé dõ -
ol tás ban ré sze sült 
cse cse mõ/kis gyer mek 
az utol só ol tást kö ve tõ két hé ten be lül.

Nem Nem Nem Igen

Is me ret len stá tu szú/ két hó na pos vagy 
an nál idõ sebb ol tat lan/ vagy egy-két 
te ta nusz to xo id vé dõ ol tás ban ré sze sült 
cse cse mõ/kis gyer mek, az utol só ol tást 
kö ve tõ két hé ten túl.

Nem Nem Igen Igen

* Alap im mu ni zá lás: cse cse mõ kor ban há rom, négy he tes idõ köz zel adott te ta nusz-to xo i dot tar tal ma zó rész ol tás ból áll. A fel nõtt kor ban kez dett alap im mu -
ni zá lás hoz két, 4-6 he tes idõ köz zel adott te ta nusz-to xo i dot tar tal ma zó vak ci na be adá sa szük sé ges.

** Igen, ha a seb sú lyo san ron csolt, vagy föld del szennye zett, ide gen test ma radt bent, fej sé rü lés for dult elõ, sokk, ki vér zés, sú lyos égé si sé rü lés, ra dio ak tív

su gár zás ese te áll fenn, ak kor a to xo id mel lett test súly-ki lo gram mon ként leg alább 4 NE hu mán an ti te ta nusz im mun glo bu lint (TETIG 500) adan dó.
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i) Ve szett ségre gya nús sé rü lés ese tén az ol tá so kat ha la -
dék ta la nul meg kell kez de ni (poszt ex po zí ci ós ol tás). Gyer -
me kek nek és fel nõt tek nek a 0., 3., 7., 14. és a 28. na pon kell 
be ad ni egy-egy ada got. 

[Az in di ká ció fel ál lí tá sá hoz, il let ve az ol tá sok eset le -
ges el ha gyá sá hoz szak mai anya gok (Or szá gos Epi de mi o -
ló gi ai Köz pont ve szett ség-fer tõ zés re gya nús ex po zí ció
ki vizs gá lá sá ról és a szük sé ges te en dõk rõl szó ló „Tá jé koz -
ta tó”-já ban áll nak ren del ke zés re), il let ve az ol tó anyag al -
kal ma zá si elõ ira tá ban le ír tak fi gye lem be vé te le szük -
séges.]

2. Passzív im mu ni zá lás ban ré sze sí ten dõk 16%-os
hu mán gam ma-glo bu lin nal:

a) jár vá nyos máj gyul la dás ban szen ve dõ be teg kör -
nye ze té hez tar to zó sze mé lyek a le he tõ leg rö vi debb idõn
be lül, (leg fel jebb az ex po zí ci ót kö ve tõ 14. na pig), test -
súly-ki lo gram mon ként 0,02 ml (16%-os ol dat) adá sá val;

b) a ka nya rós be teg fo gé kony nak te kint he tõ kör nye ze -
té bõl, az ex po zí ci ót kö ve tõ 6 na pon be lül 0,25 ml/tskg
(16%-os ol dat) adá sá val: a 15 hó na pos nál fi a ta labb, ezért
ak tív im mu ni zá lás ban még nem ré sze sít he tõ kis gyer me -
kek, il let ve azon 38 éves nél fi a ta labb, ka nya rón át nem
esett, ka nya ró el len nem ol tott sze mé lyek, akik nél az ak tív
im mu ni zá lás el len ja vallt.

VII. MEGBETEGEDÉSI VESZÉLY ELHÁRÍTÁSA
CÉLJÁBÓL TÉRÍTÉSMENTESEN VÉGZENDÕ
EGYÉB VÉDÕOLTÁSOK

1. Inf lu en za el le ni té rí tés men tes vé dõ ol tás ban ré sze sít -
he tõk

A) Az inf lu en za ví rus ál tal oko zott meg be te ge dé sek sú -
lyos sá gá nak, va la mint a ha lá lo zá sok szá má nak csökken -
tése ér de ké ben a fo ko zot tan ve szé lyez te tet tek koc ká za ti
cso port ja it az aláb bi pri o ri tá si sor rend ben ja va solt ol ta ni:

- élet ko ruk tól füg get le nül, de hat hó na pos nál idõ sebb,
idült szív-, ke rin gé si, lég zõ szer vi, ve se-, il let ve anyag -
csere-be teg ség ben szen ve dõk, to váb bá

- be teg ség vagy or vo si ke ze lés (ál ta lá nos szte ro id-,
vagy rossz in du la tú da ga nat el le ni te rá pia) mi att csök kent
im mu ni tá sú ak, kü lö nös fi gyel met for dít va a 60 éven fe lü -
li ek re;

- szo ci á lis ott ho nok ban, öre gek ott ho ná ban, vagy
egész ség ügyi in téz mé nyek ben hu za mo sabb ide ig ápolt
bár mely korú sze mé lyek;

- tar tós sza li ci lát-ke ze lés ben ré sze sü lõ gyer me kek és
ser dü lõk (a Re ye-szind ró ma ve szé lye mi att);

- 60 éven fe lü li ek, egész sé gi ál la po tuk tól füg get le nül.

B) A fen ti koc ká za ti cso por to kat a fer tõ zés át vi te le
ré vén ve szé lyez te tõ sze mé lyek:

- egész ség ügyi dol go zók, kü lö nös te kin tet tel a transz -
plan tá ci ós, az on ko ló gi ai, a he ma to ló gi ai, a di a li zá ló,



a fel nõt tek és a gyer me kek szá má ra in ten zív el lá tást nyújtó, 
valamint a kró ni kus bel gyó gyá sza ti osz tá lyo kon a betegek kel
köz vet len kap cso lat ba ke rü lõ sze mé lyek re [többszö rösen mó -
do sí tott 18/1998. (VI. 3.) NM ren de let 9. § (3)];

- szo ci á lis in téz mé nyek dol go zói.

C) A té rí tés men tes ol tó anyag kész let ter hé re fel kell
aján la ni az ol tást a ba rom fi-fel dol go zók ban, va la mint az
egy ide jû leg 1 000 vagy an nál több ba rom fit tar tó te le pe -
ken dol go zók, va la mint mind azok szá má ra, akik az
A/H5N1 ma dár inf lu en za-ví rus sal fer tõ zött vagy arra gya -
nús szár nya sok meg sem mi sí té sé vel fog lal koz hat nak.

A gyer me kek inf lu en za el le ni vé dõ ol tá sá ra vo nat oko zó 
nem zet kö zi aján lá so kat és a ren del ke zés re álló ol tó anyag
mennyi sé gét fi gye lem be véve az aláb bi 6-35 hó na pos
korú cse cse mõk és gyer me kek a kö vet ke zõ pri o ri tá si sor -
rend ben olt ha tók a té rí tés men tes ol tó anyag felhasználá -
sával:

- kró ni kus szív-, lég zõ szer vi be teg ség ben szen ve dõ gyer -
me kek (be le ért ve a bron cho pul mo ná lis dysp la si át, cys ti cus
fib ro sist és asth mat), akik nek az ál la po ta rend sze res or vo si
el len õr zést vagy kór há zi ke ze lést igé nyel;

- ve le szü le tett vagy má sod la gos im mun de fi ci en ci á ban
szen ve dõ gyer me kek;

- ve se be teg gyer me kek;

- ana e mi á ban, he mog lo bi no pat hi á ban szen ve dõ gyer -
me kek;

- hosszan tar tó ace til sza li cil sav-te rá pi á ban ré sze sü lõ
gyer me kek;

- egyéb kró ni kus be teg ség ben (pl. di a be tes ben, anyag -
cse re-be teg ség ben) szen ve dõk;

- egész ség ügyi in téz mény ben tar tó san ápolt gyer me kek, 
cse cse mõ- és gyer mek ott ho nok la kói.

2. He pa ti tis B el le ni vé dõ ol tás ja va solt azon, ko ráb ban
vé dõ ol tás ban nem ré sze sült sze mé lyek nek, akik:

- akut B he pa ti ti szes be teg, ill. a kró ni kus HBV-hor do zó 
sze xu á lis part ne rei és a fer tõ zé si ve szély nek ki tett csa lá di
kon tak tok;

- di a li zált be te gek, he mo fí li á sok és int ra vé nás ká bí tó -
szer-hasz ná lók.

A he pa ti tis B el le ni im mu ni zá ció 3 ol tás ból áll: 0, 1 és 6. 
hó nap ban kell be ad ni az ol tá so kat. Bi zo nyos ese tek ben
(pl. di a li zá lan dó be te gek) a gyors im mun vá lasz el éré se ér -
de ké ben ún. gyor sí tott séma (0, 1, 2 hó nap) is al kal maz ha -
tó, azon ban ilyen kor egy év múl va em lé kez te tõ ol tás ra is
szük ség van.

A di a li zál tak és az im mun hi á nyos be te gek ese té ben ja -
va solt a pri mo vak ci ná ció utá ni el len anyag vá lasz el len õr -
zé se, és a 10 IU/l ér ték nél ala cso nyabb el len anyag szint
ese tén újabb so ro zat ol tás szük sé ges. Az ered mé nye sen ol -
tott di a li zál tak nál az el len anyag szin tet éven te cél sze rû el -
len õriz ni, és ha az an ti-HBs el len anya gok ti te re 10 IU/l alá
csök ken, em lé kez te tõ ol tás adá sa ja va solt. 

VIII. MUNKAKÖRÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ VÉDÕ -
OLTÁSOK

A 18/1998. (VI. 3.) NM ren de let 9. § (1) be kez dé sé nek
ér tel mé ben a mun kál ta tó kö te les a mun ka vál la lók
egész sé gét és biz ton sá gát ve szé lyez te tõ bi o ló gi ai koc ká -
za to kat, a mun ka he lyi ex po zí ci ót (ve szé lyez te tett sé get)
a kü lön jog sza bály ban [61/1999. (XII. 1.) EüM ren de -
let] fog lal tak nak meg fe le lõ en fel mér ni. A meg be te ge dé si 
ve szély csök ken té se ér de ké ben - a mun kál ta tó nak a fog -
lal koz ta tás fel té te le ként - biz to sí ta nia kell az adott ve szé -
lyez te tett mun ka kör ben fog lal koz ta tott dol go zók védõ -
oltását, így pl. has tí fusz, kul lan csen cep ha li tis, he pa ti tis
A  il let ve B, ve szett ség, dif té ria és te ta nusz el le ni im mu ni -
zá lá sát.

Ja vas la tok az alap im mu ni zá lás és/vagy új ra ol tás sza -
bá lya i ra

1. Has tí fusz el le ni vé dõ ol tás ban kell ré sze sí te ni azon
mun ka vál la ló kat, akik nek fo lya ma tos, vagy idõ sza ko san
vég zett mun ká ja so rán a S.Typhi-vel való fer tõ zõ dé sük
nem zár ha tó ki. Ezen mun ka vál la lók közé tar toz nak azok,
akik mun ká juk ré vén szenny víz zel, em be ri ürü lék kel rend -
sze re sen kon tak tus ba ke rül het nek (csa tor na mun ká sok,
mély épí tõk, la bo ra tó ri u mok és kór há zi fer tõ zõ osz tá lyok
mun ka tár sai, stb.).

2. Kul lan csen cep ha li tis el le ni vé dõ ol tás ban kell ré sze -
sí te ni azt a mun ka vál la lót, aki nél a mun ka vég zés al kal má -
val a kul lan csen cep ha li tis-ví rus sal tör té nõ fer tõ zés kul -
lancs ex po zí ció ré vén nem zár ha tó ki (pl. er dõ gaz da sá gi
dol go zók, olaj mun ká sok, stb.). 

3. He pa ti tis B ol tás szük sé ges sé ge az egész ség ügyi
dol go zók nál:

A he pa ti tis B fer tõ zést a vér, szö vet ned vek és test vá la -
dé kok köz ve tí tik. Azok nál az egész ség ügyi dol go zók nál
szük sé ges a he pa ti tis B ol tás, akik egész ség ügyi in téz -
mény ben olyan te vé keny sé get vé gez nek, amely nek so rán
rend sze re sen kon ta mi ná lód hat nak vér rel, vér ké szít mé -
nyek kel, szö vet ned vek kel, vá la dé kok kal, test fo lya dé -
kok kal, il let ve az ezek kel szennye zett esz kö zök kel, mû -
sze rek kel. 

Az egész ség ügyi dol go zók vé dõ ol tá sa i ra vo nat ko zó an
az OEK „A be teg el lá tás so rán vér rel és test vá la dé kok kal
ter je dõ ví rus fer tõ zé sek meg elõ zé sé rõl” szó ló tá jé koz ta tó -
já nak 3.6. pont já ban fog lal tak az irány adók.

Az egész ség ügyi in téz mény ben elõ ször ol tott egész -
ség ügyi dol go zók ese tén az ol tá si so ro zat be fe je zé sét kö -
ve tõ 1-2 hó nap múl va cél sze rû a pri mo vak ci ná ció ered mé -
nyes sé gé nek el len õr zé se. Ha a tel jes ol tá si so ro zat után az
an ti-HBs szint 10 IU/l ér ték nél ala cso nyabb, az ol tá si so ro -
za tot meg kell is mé tel ni, majd ez után újra meg kell ha tá -
roz ni az an ti-HBs szin tet. An nál az egész ség ügyi dolgo -
zónál, aki nél a két tel jes HB ol tá si so ro za tot kö ve tõ egy
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hó nap után az an ti-HBs szint ki sebb, mint 10 IU/l
(non-res pon der), nem ja va solt to váb bi ol tá so kat vé gez ni. 

A 10 IU/l ér ték nél ma ga sabb an ti-HBs szint az ered mé nyes
im mun vá lasz meg je le né sét bi zo nyít ja.

A to váb bi ak ban bo os ter ol tás ra, il let ve az el len anyag -
szint el len õr zé sé re nincs szük ség.

A ko ráb bi évek ben ol tott, tel jes he pa ti tis B ol tá si so ro -
za tot ka pott és azt do ku men tá ci ó val iga zol ni tudó egész sé -
ges egész ség ügyi do go zók nál em lé kez te tõ ol tás nem szük -
sé ges.

4. He pa ti tis A ol tás szük sé ges sé ge egész ség ügyi dol -
go zók nál:

A fer tõ zés fe kál-orál ter je dé sû, a kór oko zót a szék let
köz ve tí ti. Az egész ség ügy ben a fer tõ zõ dé si ve szély mi ni -
má lis, mi vel a hi gi é nés sza bá lyok be tar tá sa a nor mál po pu -
lá ci ó ban szo ká sos stan dar dok nál erõ tel je sebb. A la kos sá -
gi át lag nál ma ga sabb koc ká zat igen szûk kör ben, azon
el lá tá sok so rán fel té te lez he tõ, ame lyek nél he pa ti tis A
vagy arra gya nús be te ge ket lát nak el. Meg jegy zen dõ
azon ban, hogy a mun ka vé del mi sza bá lyok be tar tá sá val a
fer tõ zés ál ta lá ban meg elõz he tõ. Kér dé ses ese tek ben
ajánl ha tó egyes mun ka kö rök ben vagy meg ha tá ro zott
te vé keny sé gek vég zé se ese tén az egész ség ügyi dol go zók
he pa ti tis A át vé szelt sé gi vizs gá la tá nak el vég zé se a
mun kál ta tó költ sé gé re, és a vizs gá la tok ered mé nyé nek
is me re té ben ki zá ró lag a fo gé ko nyak ol tá sa.

5. Ve szett ség el le ni pre ex po zí ci ós ol tá sok:

Ve szett ség ví ru sá val fog lal ko zó la bo ra tó ri u mok
mun ka tár sa it, ál lat or vo so kat és asszisz ten se ket, eb ren -
dé sze ti dol go zó kat, va dá szo kat, er dé sze ket, vad õrö ket,
vá gó hí di dol go zó kat, bar lan gá szo kat, meg elõ zõ (pre ex -
po zí ci ós) ol tás ban szük sé ges ré sze sí te ni. A ko ráb ban
nem ol tott sze mé lyek alap im mu ni zá lá sa a 0, a 7. és a 21.
vagy a 28. na pon be adott 3 rész ol tás ból áll, ame lyet egy év
múl va egy em lé kez te tõ ol tás be adá sa kö vet. A vé dett ség
fenn tar tá sá hoz 5 éven kén ti bo os ter ol tás szük sé ges. Im -
mun szupp ri mált sze mé lyek pre ex po zí ci ós ol tá sa nem ja -
va solt. Ak tu á lis lyssa-fer tõ zés gya nú ja ese tén úgy kell el -
jár ni, mint a poszt ex po zí ci ós ol tá sok utá ni új ra fer tõ zõ dés
ese tén. 

6. Dif té ria el le ni ol tás: 

Fer tõ zõ osz tá lyo kon dol go zó vagy hu mán ere de tû vizs -
gá la ti anya gok fel dol go zá sá val fog lal ko zó mik ro bi o ló gi ai
la bo ra tó ri u mok mun ka tár sai szá má ra szük sé ges a dif té ria
el le ni vé dõ ol tás ab ban az eset ben, ha az élet kor hoz kö tött
kö te le zõ ol tá sok ban ré sze sült sze mély 10 év nél ré geb ben
kap ta utol só dif té ria el le ni vé dõ ol tá sát.

7. Te ta nusz el le ni vé dõ ol tás: Azon sze mé lyek szá má -
ra, akik olyan mun ka kört lát nak el, mely nek ese té ben
föld del szennye zett sé rü lé sek elõ for dul hat nak (mély -
épí tés, me zõ gaz da sá gi te vé keny ség, ál lat gon do zás, stb.), a 
mun kál ta tó nak gon dos kod nia kell a dol go zók te ta nusz

elle ni vé dett sé gé nek fo lya ma tos fenn tar tá sá ról. Ha a mun -
ka vál la ló az élet kor hoz kö tött kö te le zõ va la mennyi te ta -
nusz el le ni ol tás ban ré sze sült, az utol só ol tást kö ve tõ 10 év 
múl va em lé kez te tõ ol tás ban kell ré sze sí te ni, s ha son ló
mun ka kör el lá tá sa ese tén az ol tá so kat 10 éven ként kell is -
mé tel ni. Az ol tá sok vé gez he tõk mo no va lens te ta nus, vagy
dif té ria-te ta nusz ol tó anyag gal.

8. Me nin go coc cus be teg ség el le ni vé dõ ol tás:

Az egész ség ügyi dol go zók ál ta lá ban az át lag po pu lá ci ó -
nál nin cse nek je len tõ seb ben ki té ve a me nin go coc cus fer -
tõ zés ve szé lyé nek, azon ban bi zo nyos spe ci á lis mun ka kö -
rök ben, el lá tá sok nál fel me rül a spe ci fi kus vé de lem/és
vagy an ti mik ro bi á lis pro fi la xis szük sé ges sé ge.

A nem zet kö zi aján lá so kat is fi gye lem be véve egész ség -
ügyi el lá tás/te vé keny ség ese té ben vé dõ ol tás ja va solt:

- mik ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri u mok azon mun ka tár sa i nak,
akik pu ru lens me nin gi tis ben vagy sep ti ca e mi a ban szen ve -
dõ be teg li qu o rát és/vagy ha e mo kul tú rá ját rend sze re sen
vizs gál ják;

- mik ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri u mok azon mun ka tár sa i nak,
akik a N.me nin gi ti dis tör zsek to váb bi rész le tes vizs gá la -
tá val rend sze re sen fog lal koz nak;

- fer tõ zõ agy hár tya gyul la dás ban szen ve dõ be te gek el lá -
tá sá ra ki je lölt kór há zi fer tõ zõ és/vagy in ten zív osz tá lyok
mun ka tár sa i nak, akik ezen be te gek el lá tá sa ré vén (re sus ti -
tá ció, in tu bá lás, stb.) rend sze re sen fo ko zott ex po zí ci ó nak
van nak ki té ve.

9. Inf lu en za el le ni ol tás szük sé ges sé ge az egész ség -
ügyi dol go zók nál:

Az inf lu en za ví rus ál tal oko zott meg be te ge dé sek sú lyos -
sá ga, va la mint a ha lá lo zá sok szá ma mi att a fo ko zot tan ve -
szé lyez te tett koc ká za ti cso por tok ba tar to zó kat a fer tõ zés
át adá sa ré vén ve szé lyez te tõ egész ség ügyi dol go zók min -
den év ben inf lu en za el le ni ol tás ban ré sze sít he tõk té rí tés -
men te sen.

A több ször mó do sí tott 18/1998. (VI. 3.) NM ren de let
9. § (3) be kez dé sé nek ér tel mé ben a csök kent im mu ni tá sú
sze mé lyek egész sé gé nek vé del me ér de ké ben az egész ség -
ügyi szol gál ta tó - az ÁNTSZ ál tal biz to sí tott ol tó anyag gal
- az inf lu en za el le ni ol tást a transz plan tá ci ós, az on ko -
ló gi ai, a he ma to ló gi ai, a di a li zá ló, a fel nõtt- és a gyer -
mek-in ten zív el lá tást nyúj tó, va la mint a kró ni kus bel -
gyó gyá sza ti osz tá lyo kon a be te gek kel köz vet len kap cso -
lat ba ke rü lõ egész ség ügyi dol go zók szá má ra éven te kö -
te les fel aján la ni.

IX. EGYÉB OLTÓANYAGOKKAL TÖRTÉNÕ
OLTÁSOK

A) AKTÍV IMMUNIZÁLÁS CÉLJÁRA HASZ NÁ -
LANDÓ OLTÓANYAGOK

Az ol tás be adá sa elõtt az ol tó anyag al kal ma zá si elõ ira -
tát át kell ta nul má nyoz ni, s az ab ban fog lal tak nak meg fe le -
lõ en kell a vak ci nát hasz nál ni. Kü lö nö sen ér vé nyes ez a
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gyógy szer tá rak ból be sze rez he tõ vak ci nák ese té ben, me -
lyek kel kap cso lat ban az ol tó or vo sok nak ke ve sebb gya -
kor la tuk és ta pasz ta la tuk van, mint a már év ti ze dek
óta hasz ná la tos té rí tés men tes vak ci nák kal. 

A vak ci nák al kal ma zá si elõ ira ta az OGYI hi va ta los ki -
ad vá nyá ban (Al kal ma zá si elõ ira tok hi va ta los gyûj te mé -
nye) vagy az OGYI in ter ne tes hon lap ján (www.ogyi.hu),
az al kal ma zá si elõ ira tok cím szó alatt meg ta lál ha tók.

A 2007. de cem ber 31-i ál la pot sze rint ha zánk ban, il -
let ve az Eu ró pai Uni ó ban törzs köny ve zett, ál ta lá ban
gyógy szer tá rak ból be sze rez he tõ, jár vány ügyi szem -
pont ból je len tõ ség gel bíró vak ci nák és azok al kal ma zá -
sa a tel jes ség igé nye nél kül a kö vet ke zõk ben fog lal ha tó
össze:

1. Dif té ria-te ta nusz el le ni ol tó anyag fel nõt tek ol tá sá ra

A Dul ta vax dif té ria to xo i dot (mi ni mum 2 NE), te ta nusz 
to xo i dot (mi ni mum 20 NE) és in ak ti vált po li o ví rus kom -
po nenst tar tal ma zó ol tó anyag fel nõt tek em lé kez te tõ ol -
tásá ra. 

A vak ci na ki vé te le sen al kal maz ha tó 6. élet évü ket be töl -
tött, meg elõ zõ en im mu ni zált gyer me kek bo os ter ol tá sá ra
is. A vak ci na egy sze ri adag ja 0,5 ml, amely int ra mus cu la -
ri san adan dó.

2. Has tí fusz el le ni po li sza cha rid vak ci nák  - TY PHIM
Vi, Typhe rix.

Mind két ol tó anyag al kal ma zá si mód ja és az ol tás in di -
ká ci ó ja csak nem azo nos: egy sze ri adag 0,5 ml sub cu tan
(Typhim Vi) vagy int ra mus cu la ri san (Typhim Vi, Typhe -
rix) be adott ol tó anyag. 2 éves nél fi a ta labb gyer me kek ol -
tá sa nem aján la tos. Há rom éven ként új ra ol tás szük sé ges.

3. He pa ti tis A el le ni ak tív im mu ni zá lás

Ma gyar or szá gon há rom fé le, in ak ti vált ví rust tar tal ma zó 
he pa ti tis A vak ci nát törzs köny vez tek. Ezek a kö vet ke zõk:

a) AVAXIM

* Ava xim 80

A 12 hó na pos és 15 év kö zöt ti gyer me kek ol tá sá ra al kal -
maz ha tó. Az elsõ ol tást kö ve tõ 6 hó nap múl va egy em lé -
kez te tõ ol tás adá sa szük sé ges a vé dett ség el éré sé hez.

* Ava xim

2 éven fe lü li sze mé lyek ol tá sá ra al kal mas he pa ti tis
A vak ci na. A vé dett ség el éré sé hez 2 ol tás szük sé ges. A má -
so dik ol tást az elsõ dó zis be adá sa után 6 hó nap pal kell be -
ad ni a 2-15 éve sek ese té ben, a 15 év fe let ti fi a ta lok és fel -
nõt tek ese té ben pe dig 6-12 hó nap múl va.

b) HAVRIX 

* HAVRIX 720 JUNIOR

1 éves tõl be töl tött 18 éves ko rig ad ha tó. A vé dett ség hez
szük sé ges em lé kez te tõ ol tás ra az elsõ adag be adá sát követõ

6 hó nap és 5 év kö zött bár mi kor sor ke rül het, de elõ -
nyösebb az elsõ vak ci ná ci ót kö ve tõ 6-12 hó nap ban.

* HAVRIX 1440

A 16 éves nél idõ sebb sze mé lyek im mu ni zá lá sá ra hasz -
ná la tos ol tó anyag. Az im mu ni zá lás sé má ja azo nos a
HAVRIX 720 JUNIOR-nál le ír tak kal.

c) VAQTA

A VAQTA JUNIOR a 2-17 év kö zöt ti gyer me kek/fi a -
ta lok ol tá sá ra, míg a VAQTA a 18 éven fe lü li sze mé lyek
ol tá sá ra hasz nál ha tó.

Az im mu ni tás ki ala kí tá sá hoz az alap ol tás, majd a
6-18 hó nap múl va adott em lé kez te tõ ol tás szük sé ges.

He pa ti tis A vak ci nák adá sa ja va solt:

- en dé mi ás/hy pe ren dé mi ás or szá gok lá to ga tá sa kor, ha a 
kinn tar tóz ko dás hosszú ide jû;

- alap be teg sé gük, vagy élet mód juk mi att kü lö nö sen ve -
szé lyez te tet tek (he mo fí li á sok, kró ni kus máj be teg ség ben
szen ve dõk, int ra vé nás ká bí tó szer-él ve zõk, ho mo sze xu á lis
sze mé lyek, stb.) ré szé re.

4. He pa ti tis B el le ni ol tá sok

(A köz egész ség ügyi cél za tú, köz pon ti lag irá nyí tott vak -
cin ázá son kí vü li ol tá sok)

Je len leg Ma gyar or szá gon a gyógy szer tá ri for ga lom ban
az En ge rix-B (10 µg/0,5 ml, il let ve 20 µg/1 ml ki sze re lés -
ben) va la mint a H-B-VAX PRO tar tó sí tó szert (thi o mer -
salt) nem tar tal ma zó (10 µg/1 ml; 40µg/1 ml) he pa ti tis
B vak ci na áll ren del ke zés re.

Az alap im mu ni zá lás mind két ol tó anyag nál, gyer me kek -
nél és fel nõt tek nél egy aránt 3 ol tás ból áll. (A H-B-VAX
PRO 10 µg/1 ml-es és az En ge rix B 20 µg/1 ml-es ki sze re -
lé sû vak ci ná ból azon ban a 11-15 éve sek szá má ra 2 ol tás
ele gen dõ). Egész sé ges ol tot tak (meg fe le lõ ol tá si séma)
ese té ben em lé kez te tõ ol tás egyik ol tó anyag ese té ben sem
szük sé ges.

a) ENGERIX-B 

Gyer me kek nek 15 éves kor ral be zá ró lag 10 µg/0,5 ml,
míg az en nél idõ sebb fi a ta lok nak és fel nõt tek nek 20 µg/1 ml
mennyi ség be adá sá ra van szük ség.

b) H-B-VAX PRO

- fel nõt tek nek és ser dü lõk nek 16 éves kor tól 10 µg/1 ml;

- di a li zá lan dó (di a li zált) be te gek nek 40 µg/1 ml.

Mind két ol tó anyag ese té ben az elsõ ol tást kö ve tõ en
egy hó na pos in ter val lum mal kell adni a má so di kat, majd az 
elsõ ol tást 6 hó nap pal kö ve tõ en a 3. ol tást.

Gyor sí tott alap im mu ni zá lá si séma (0., 1., 2 hó nap) al -
kal ma zá sa ese tén az utol só ol tás tól szá mí tott 12 hó nap
múl va egy em lé kez te tõ ol tás be adá sa szük sé ges.
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Ki vé te les ese tek ben, pl. uta zás ese tén, ami kor nin csen
ele gen dõ idõ a fen ti sé mák egyi ké re sem, ak kor 18 éves
kor tól le het a 0., 7., 21. na pon az elsõ há rom rész ol tást
adni, ame lyet egy év múl va egy em lé kez te tõ ol tás kö vet.

Az ol tó anya go kat or vo si vény re le het meg vá sá rol ni.
A köz egész ség ügyi ér de kû és a Mód szer ta ni Le vél ko ráb bi 
fe je ze té ben rész le te zett in di ká ci ó kon kí vül a kö vet ke zõ
sze mé lyek szá má ra ja va solt az ol tás:

- sze xu á lis szo ká suk, ma ga tar tá suk, élet vi te lük mi att fo -
ko zott fer tõ zé si ve szély nek ki tet tek szá má ra (sze xu á lis
part ne re i ket gyak ran vál tók, pros ti tu ál tak, nemi be teg ség -
ben is mé tel ten meg be te ge det tek, ho mo sze xu á lis fér fi ak,
stb.);

- int ra vé nás ká bí tó szer-hasz ná lók;

- on ko-he ma to ló gi ai be te gek;

- kró ni kus he pa ti tis C ví rus hor do zó sze mé lyek;

- azon kül föl di or szá gok ba uta zók nak, ahol a he pa ti tis B 
elõ for du lá sa je len tõs és a lá to ga tó hosszabb idõt tölt az
adott or szág ban.

5. He pa ti tis A és B el le ni kom bi nált ol tó anyag

Twin rix gyer me kek nek (1 éves - 15 éves)

Egy dó zis 360 Eli sa Egy ség he pa ti tis A ví rus an ti gént és 
10 µg re kom bi náns DNS he pa ti tis B ví rus fe lü le ti an ti gént
(HBsAg) tar tal maz.

Twin rix fel nõt tek nek (16 éves kor fe lett)

Egy dó zis 720 Eli sa Egy ség he pa ti tis A ví rus an ti gént és 
20 µg re kom bi náns DNS he pa ti tis B ví rus fe lü le ti an ti gént
(HBsAg) tar tal maz.

Az im mu ni tás ki ala kí tá sá hoz mind két vak ci ná ból 3 dó zis 
(0; 1; 6 hó nap) be adá sa szük sé ges.

6. Hu man Pa pil lo ma Ví rus vak ci nák

A Hu man Pa pil lo ma Ví ru sok (HPV) okoz ta meg be te ge -
dé sek meg elõ zé sé re két ké szít mény áll ren del ke zés re.
Mind két ol tó anyag re kom bi náns, a hu mán pa pil lo ma ví rus
meg ha tá ro zott sze ro tí pu sa i nak tisz tí tott fe hér jé it tar tal -
maz za bi va lens, vagy qu ad ri va lens for má ban.

a) A Cer va rix a hu mán pa pil lo ma ví rus 2 tí pu sá nak
(16-os és 18-as) tisz tí tott fe hér jé it tar tal maz za. Az ol tás a
ma gas koc ká za tú HPV okoz ta méh nyak rák, per zisz tá ló
fer tõ zés meg elõ zé sé re szol gál. A vé dõ ol tás 10-26 éves
sze mé lyek nek aján lott. Az ol tá si so ro zat 3 rész ol tás ból áll
(0., 1. és 6. hó nap).

b) A SILGARD a hu mán pa pil lo ma ví rus 4 tí pu sá nak
(6-os, 11-es, 16-os 18-as) tisz tí tott fe hér jé it tar tal ma zó
vak ci na. Az ol tás ja va solt a méh nyak nak vagy a kül sõ nõi
nemi szer vek nek a fent em lí tett HPV tí pu sok ál tal oko zott
nagy fo kú diszp lá zi á ja, a méh nyak rák és a nemi szer ve -
ken ki ala ku ló sze möl csök el len. A vé dõ ol tás 9-26 éves
sze mé lyek nek aján lott. A tel jes im mu ni zá lás 3 rész ol tás -
ból áll (0,5 ml/adag), az elsõ és má so dik ol tás kö zött 2 hó -
na pos, a má so dik és har ma dik dó zis be adá sa kö zött 4 hó -
na pos in ter val lu mot kell tar ta ni.

Mind két vak ci nát az Eu ró pai Uni ó ban törzs köny vez ték. 
A vé dõ ol tás a end sze res méh nyak rák-szû rést nem he -
lyet te sí ti. A HPV el le ni vé dõ ol tás a sze xu á li san nem ak tív
10-14 éves kor osz tály ban a leg ha té ko nyabb. A vé dõ ol tás
be adá sa elõtt HPV szû rõ vizs gá lat nem szük sé ges. A vak -
cinák te rá pi ás cél ra nem al kal ma sak. 

7. Inf lu en za el le ni ol tó anya gok

For ga lom ba ho za ta li en ge déllyel az AGRIPPAL, a
BEGRIVAC, a FLUARIX, a FLUVAL AB, INFLUVAC,
az INFLEXAL V és a Va xig rip inf lu en za el le ni ol tó anyag 
ren del ke zik. Va la mennyi vak ci na tri va lens, in ak ti vált. Az
AGRIPPAL ún. fe lü le ti an ti gén tar tal mú, a BEGRIVAC, 
a FLUARIX és a VAXIGRIP ún. „split” vak ci na, az
INFLUVAC ún. „al egy ség” vak ci na, a FLUVAL AB tel -
jes vi ri on tar tal mú, míg az INFLEXAL V vi ro szó más inf -
lu en za el le ni ol tó anyag.

Az AGRIPPAL, a BEGRIVAC, a FLUARIX, az
INFLUVAC, az INFLEXAL V és a VAXIGRIP ol tó -
anya gok a 6 hó na pos nál idõ sebb és há rom éves nél fi a ta -
labb gyer me kek ol tá sá ra is al kal maz ha tók. In di ká ció:
3 éves kor alatt a pri mo vak ci nál tak nak a fel nõtt (0,5 ml)
adag fele adan dó 2 al ka lom mal, egy hó nap idõ köz zel.

A FLUVAL AB 3 éves nél fi a ta labb gyer me kek szá -
má ra nem aján lott.

A 2007/2008. évi inf lu en za sze zon ban, gyógy szer tá ri
for ga lom ban a BEGRIVAC, FLUARIX, a VAXIGRIP
és a FLUVAL AB sze rez he tõ be.

Az inf lu en za-vak ci nák ki zá ró lag egyet len inf lu en za sze -
zon ban hasz nál ha tók fel. Fel hasz nál ha tó sá gi ide jük az
adott inf lu en za sze zont kö ve tõ jú ni us 30-ig tart.

8. Kul lan csen cep ha li tis el le ni ol tó anya gok

Az in ak ti vált ví rus tar tal mú vak ci nák az ál lan dó an,
vagy át me ne ti leg en dé mi ás te rü le te ken tar tóz ko dók
vé del mé re szol gál nak. Az ol tá so kat a vár ha tó ex po zí ció
elõtt kell el vé gez ni vagy meg kez de ni. Ma gyar or szá gon
két ol tó anyag van gyógy szer tá ri for ga lom ban: az En ce pur,
to váb bá az FSME-IMMUN.

a) Az En ce pur Ju ni or az 1-12 éve sek, míg az En ce pur 
Adult a 12 éves nél idõ sebb sze mé lyek ol tá sá ra aján lott.

Az alap im mu ni zá lás 3 ol tás ból áll. Az elsõ ol tást kö -
ve tõ 1-3 hó nap múl va kell be ad ni a 2. ol tást és az ezt kö ve -
tõ 9-12 hó nap múl va a har ma di kat („A” séma). Amennyi -
ben gyors vé dett ség ki ala kí tá sa szük sé ges, ak kor a 2. ol tást 
az el sõt kö ve tõ 7. na pon, a 3-at pe dig az ol tás meg kez dé sét
kö ve tõ 21. na pon le het be ad ni („B” séma) (3. sz. táb lá zat). 
A vé dett ség leg ko ráb ban a má so dik ol tást kö ve tõ 14 nap
múl va ala kul ki. A hosszan tar tó vé dett ség biz to sí tá sa ér -
de ké ben 5 éven ként em lé kez te tõ ol tás szük sé ges.

Im mun szupp resszív ke ze lés alatt, to váb bá ve le szü le tett, 
vagy szer zett im mun de fi ci en cia ese tén az ol tás hatásos -
sága kor lá to zott, vagy kér dé ses.
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3. szá mú táb lá zat

En ce pur ol tá sok sé mái

Ol tá sok „A” séma „B” séma

1. ol tás 0. nap 0. nap

2. ol tás 1-3 hó nap múl va 7 nap múl va

3. ol tás 9-12 hó nap pal a 2. ol tás után 21 nap múl va

4. ol tás - 12-18 hó nap múl va

„A” séma = ál ta lá nos

„B” séma = gyor sí tott
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b) Az FSME-IMMUN Ju ni or az 1-16 éve sek, míg az
FSME-IMMUN 0,5 ml a 16 éven fe lü li ek szá má ra aján lott
ol tó anyag.

A vé dett ség ki ala kí tá sá hoz 3 ol tás ra van szük ség. A má -
so dik ol tást az elsõ után 1-3 hó nap pal ké sõbb, a 3. ol tást a
má so dik ol tás után 9-12 hó nap múl va szük sé ges be ad ni.
Amennyi ben gyors vé de lem ki ala kí tá sa szük sé ges, ab ban
az eset ben a 2. ol tás az elsõ után 14 nap pal adan dó.

Ha az ol tan dó sze mély im mun kom pe ten ci á ja csök kent
vagy nem meg fe le lõ, ab ban az eset ben a 2. ol tást kö ve tõ

4-6 hét múl va egy újabb ol tást kell adni. A kö vet ke zõ ol tás 
in ter val lu ma vál to zat lan, 9-12 hó nap pal az utol só (2/a.)
ol tás után. 70 éves nél idõ seb bek ol tá sa ese tén ugyan ez az
ol tá si séma ja va solt (4. sz. táb lá zat).

A hosszan tar tó vé dett ség biz to sí tá sa ér de ké ben
5 éven ként em lé kez te tõ ol tás szük sé ges.

Ha a kul lancs csí pés 14 nap pal az 1. ol tás után for dult
elõ, a 2. ol tást azon nal be kell adni. Ha kul lancs csí pés a
2. ol tás után kö vet ke zett be, nincs te en dõ.

4. szá mú táb lá zat

FSME-IMMUN ol tá sok sé mái

Ol tá sok „A” séma „B” séma „C” séma

1. ol tás 0. nap 0. nap 0. nap

2. ol tás 1-3 hó nap múl va 14. nap 1-3 hó nap múl va

2/a. ol tás - - 4-6 hét tel a 2. ol tás után

3. ol tás 9-12 hó nap pal a 2. (vagy 2./a) ol tás után

„A” séma = ál ta lá nos

„B” séma = gyor sí tott

„C” séma = im mun szupp ri mált, vagy idõs sze mé lyek

9. Me nin go coc cus vak ci nák

Az ol tó anya gok nak két fé le tí pu sa, az ún. po li sza cha rid
és kon ju gált is me re tes. Ma gyar or szá gon mind a po li sza -
cha rid, mind a kon ju gált vak ci nák en ge dé lye zés re ke rül tek
és gyógy szer tá ri for ga lom ban kap ha tók.

a) Po li sza cha rid vak ci nák

Az A és C, to váb bá az A,C,W135Y sze ro cso por tú N.me -
nin gi ti dis tok an ti gén jét tar tal ma zó po li sza cha rid vak ci nák
biz ton sá go sak és ha té ko nyak 2 éves nél idõ seb bek szá má ra, 
hasz ná la tuk spe ci á lis ri zi kó cso por tok tag ja i nak is aján lott.
Ugyan csak aján lott a vak ci nák hasz ná la ta jár vá nyok elõ -

for du lá sa ese tén a ve szé lyez te tett sze mé lyek szá má ra.
A vé dett ség ki ala kí tá sá hoz egy ol tás be adá sa szük sé ges.

A bi va lens vagy tet ra va lens (ACYW135) vak ci nák vi -
szony lag rö vid idõ re szó ló im mu ni tást biz to sí ta nak a
2 éves nél idõ sebb ol tot tak 85-100%-ában.

Az el len anyag az ol tást kö ve tõ en 10-14 nap múl va ala -
kul ki. Is ko lás ko rú gyer me kek nél vagy ná luk idõ sebb fi a -
ta lok nál, fel nõt tek nél a vak ci na biz to sí tot ta vé de lem leg -
alább 3 évre szól, azon ban a 4 éves nél fi a ta labb gyer me -
kek nél az el len anyag szint gyor san (2-3 év) csök ken.



MENCEVAXTM ACW135Y;

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VAC -
CINE A+C;

b) Kon ju gált vak ci nák 

A Me nin go coc cus C kon ju gált vak ci nák ha té kony sá -
ga jobb a po li sza cha rid vak ci ná ké nál, mi u tán a me nin go -
coc cus-an ti gén fe hér jé hez van kon ju gál va. En nek meg fe -
le lõ en a ha tá sa tar tó sabb, to váb bá az an ti gén 2 éves nél
fiata labb kis gyer me kek nél is el len anyag-vá laszt in du kál,
te hát szá muk ra is ad ha tó. 

* MENINGITEC® Kon ju gált Me nin go coc cus C vak -
ci na

Két hó na pos kort be töl tött, de 12 hó na pos nál fi a ta labb
cse cse mõk két rész ol tás sal, rész ol tá son ként 0,5 ml-es
adag gal, leg alább 2 hó na pos in ter val lum mal ol tan dók. 

A 12 hó na pos nál idõ sebb kis gyer me kek, ser dü lõk, fel -
nõt tek egy sze ri, 0,5 ml ada gú vak ci ná val ol tan dók.

* MENJUGATETH Kon ju gált Me nin go coc cus C-CRM
197 vak ci na

Két hó na pos kort be töl tött, de 12 hó na pos nál fi a ta labb
cse cse mõk ré szé re két, egyen ként 0,5 ml-es dó zis adan dó,
az ol tá sok kö zött leg alább 2 hó na pos in ter val lum mal.

12 hó na pos, vagy en nél idõ sebb gyer me kek, ser dü lõk és 
fel nõt tek im mu ni zá lá sá hoz egy sze ri, 0,5 ml-es adag szük -
sé ges.

* Ne is Vac-C Kon ju gált Me nin go coc cus C vak ci na

Az egy éven alu li, de két hó na pos kort be töl tött cse cse -
mõk leg alább 2 hó na pos idõ köz zel, két al ka lom mal ol tan -
dók. Az egy éves nél idõ sebb gyer me kek, a ser dü lõk és a
fel nõt tek im mu ni zá lá sá hoz egy ol tás szük sé ges.

Kon ju gált vak ci ná val egy éves kor alatt alap im mu -
ni zált (2 ol tás) cse cse mõ ket 2 éves kor ban ja va solt új ra -
ol ta ni.

10. Pne u mo coc cus vak ci nák

Az in va zív pne u mo coc cus be teg ség ak tív im mu ni zá ci ó -
val tör té nõ meg elõ zé sé re je len leg két fé le - po li sza cha rid és
kon ju gált - vak ci na tí pus sal van le he tõ ség. A po li sza cha rid
vak ci nák az em ber ben leg gyak rab ban bac te i ra e mi át oko zó
23 sze ro tí pus tok já nak im mu no ge ni tá sért fe lelõs ré szét tar -
tal maz zák, a kon ju gált vak ci na pe dig a gyer mek kor ban in -
va zív be teg sé get leg gyak rab ban oko zó 7 sze ro tí pus tok -
jának po li sza cha rid ját fe hér jé hez kon ju gál va.

a) Po li sza cha rid vak ci nák

Ma gyar or szá gon két po li sza cha rid pne u mo coc cus vak -
ci na sze rez he tõ be a gyógy szer tá rak ból: a Pne u mo 23 és a
Pne u mo vax 23. 

A két ol tó anyag al kal ma zá si mód ja, az ol tás in di ká ci ó ja
azo nos, a 2 éves nél idõ sebb, kró ni kus be teg ség ben (kar -
dio res pi ra tó ri kus rend szer, a máj vagy vese funk ci ó i nak
elég te len sé ge, di a be tes mel li tus, li qu or csur gás, al ko ho liz -
mus, stb.) 60 éves nél idõ seb bek, im mun szupp ri mál tak,
szo ci á lis in téz mé nyek ben gon do zot tak, vagy kró ni kus
kór há zi osz tá lyo kon ápol tak al kot ják a fo ko zott koc ká za ti
cso por tok ba tar to zó ol tan dók kö rét.

Egész sé ges fel nõt tek ru tin sze rû új ra ol tá sa nem szük -
séges. A ri zi kó cso port ba tar to zó fel nõt tek nek, vagy a
65 éves nél idõ sebb sze mé lyek nek 10 éven te, de leg fel jebb
két al ka lom mal ja va solt az új ra ol tás.

A po li sza cha rid pne u mo coc cus vak ci nák nem al kal ma -
sak im mun me mó ria ki ala kí tá sá ra, 2 éven alu li ak ban im -
mun vá laszt ki ala kí ta ni csak át me ne ti leg ké pe sek, ezért e
kor osz tály im mu ni zá lá sá ra nem aján lot tak. 

b) Kon ju gált vak ci na - Pre ve nar

Az ad szor be ált kon ju gált vak ci na a Strep to coc cus pne u -
mo ni ae 7 sze ro tí pu sa ál tal oko zott in va zív be teg ség el len
nyújt vé del met. Az ol tó anyag cse cse mõk és kis gyer me -
kek ak tív im mu ni zá lá sá ra aján lott: azok a 2 hó nap-2 év
kö zöt ti, ri zi kó cso port ba tar to zó cse cse mõk/kis gyer me kek
olt ha tók, akik nél az élet ko ruk mi att a po li sza cha rid vak ci -
ná val való ol tás el len ja vallt.

Az In fek to ló gi ai Szak mai Kol lé gi um 2007. évi aján lá sa
alap ján az in va zív pne u mo coc cus be teg ség szem pont já ból
fo ko zott koc ká za ti cso port ba tar to zók:

- 5 éven alu li gyer me kek, il let ve a 60 (65) éves nél idõ -
seb bek;

- a ve le szü le tett vagy szer zett im mun hi á nyos ál la pot, a
szerv át ül te té sek, a HIV-fer tõ zés, a sar ló sej tes ana e mia, il -
let ve más ha e ma to ló gi ai be teg ség (pl. my e lo ma mul tip lex) 
min den élet kor ban;

- az ana tó mi ai vagy funk ci o ná lis lép hi ány;

- az anyag cse re-be teg sé gek, kü lö nö sen a cukorbe -
tegség;

- a lég zõ szer vek és a ke rin gé si rend szer, a máj, a vese
kró ni kus be teg sé gei; 

- a li qu or csur gás; 

- egyes újabb, a ko po nyán be lül, a dura meg nyi tás sal
vég zett mû té ti be avat ko zá sok - pl. az en do coch le á ris imp -
lan tá ció-, ill. tra u mák is fo ko zott koc ká za tot je len te nek; 

- az igen fi a ta lon kez dett kö zös ség be já rás (böl csõ de,
gyer mek ott ho nok, gyer mek-egész ség ügyi in téz mé nyek);

- in té zet ben ápolt idõ sek;

- al ko hol be te gek;

- ma gas ri zi kó jú egyén nek te kin ten dõ min den ki, aki át -
vé szelt már éle té ben in va zív pne u mo coc cus fer tõ zést még
ak kor is, ha nem so rol ha tó az em lí tett cso por tok ba.
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 5. szá mú táb lá zat

A pne u mo coc cus el len gyer mek kor ban aján lott ol tá si sé mák

Ol tan dó cso port Alap im mu ni zá lás Bo os ter ol tás

2-6 hó na po sok 3 ol tás
min. 1 hó nap idõ köz zel

2. élet év ben

7-11 hó na po sok 2 ol tás
min. 1 hó nap idõ köz zel

2. élet év ben
min. 6 hó nap pal a 2. után

12-23 hó na po sok 2 ol tás mi ni mum
2 hó nap idõ köz zel

nem szük sé ges

2-5 éve sek 1 ol tás nem szük sé ges

2-5 éves, koc ká za ti cso port ba tar to zó 2 ol tás mi ni mum
2 hó nap idõ köz zel

mi ni mum 6 hó nap és
3-5 év vel ké sõbb 1x

<10 éves, koc ká za ti cso port ba tar to zó 2 ol tás mi ni mum 2 hó nap idõ köz zel 3-5 év vel ké sõbb
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Az in va zív pne u mo coc cus be teg ség meg elõ zé sé re az
5 éves kor alat ti, ki e mel ten ma gas ri zi kó jú be te gek nek a
kon ju gált pne u mo coc cus vak ci nát a cse cse mõ- és gyer -
mek gyó gyász szak or vos ír hat ja fel 70%-os OEP tá mo ga -
tás sal:

- az im mun rend szer ve le szü le tett vagy szer zett za va ra 

- lép be teg sé gek (BNO: D73.9), 

- im mun hi á nyos ál la po tok (BNO: D80-D89), 

- vissza ma radt mag za ti nö ve ke dés és alul táp lált ság
(BNO: P05), 

- ko ra szü lött cse cse mõ (BNO: P07.3), 

- mé hen be lül ki ala kult lég úti meg be te ge dé sek (BNO:
P28), 

- a szív ve le szü le tett rend el le nes sé gei (BNO: Q24.9), 

- a tüdõ hy po- és dysp la si a ja (BNO: Q33.6), 

- a tüdõ ve le szü le tett rend el le nes sé ge (BNO: Q33.9), 

- a lép ve le szü le tett rend el le nes sé gei (BNO: Q89.0) 

11. Ro ta ví rus vak ci nák

a) A Ro ta rix orá lis vak ci na, amely élõ, at te nu ált hu mán
ro ta ví rust tar tal maz. A vak ci na 6 he tes nél idõ sebb cse cse -
mõk nek aján lott ro ta ví rus-fer tõ zés okoz ta gast ro en te ri tis
meg elõ zé sé re. 

Az im mu ni zá lás hoz 2 dó zis ROTARIX be adá sa szük sé -
ges leg alább 4 hét idõ köz tar tá sá val. A tel jes vak ci ná ci ót
le he tõ leg 16 he tes kor elõtt el kell vé gez ni, de 24 he tes
korig be kell fe jez ni!

b) A Ro ta Teq orá lis vak ci na, amely élõ, at te nu ált hu -
mán ro ta ví rust tar tal maz. A vak ci na 6 he tes kort be töl tött
cse cse mõk ak tív im mu ni zá lá sá ra ja vallt a ro ta ví rus-fer tõ zés
okoz ta gast ro en te ri tis meg elõ zé se cél já ból.

Az im mu ni zá lás hoz 3 dó zis Ro ta Teq be adá sa szük sé ges, 
a dó zi sok be adá sa kö zött leg alább 4 he tet kell vár ni.
Az elsõ dó zist leg ké sõbb 12 he tes ko rig és mind há rom

dózist le he tõ leg 20-20 he tes ko rig be kell adni, de leg -
késõbb 26 he tes ko rig be kell fe jez ni az ol tá si so ro za tot.

Mind két vak ci na egy idõ ben ad ha tó az élet kor hoz kö tött 
vé dõ ol tá sok kal.

Az ol tó anya go kat az Eu ró pai Uni ó ban törzs könyvez ték.

12. Te ta nusz vak ci na

Te ta nol pur

Min. 40 NE tisz tí tott te ta nusz to xo id tar tal mú, tar tó -
sí tó szer-men tes vak ci na. A ké szít mény 2 hó na pos, vagy
idõ sebb cse cse mõk, gyer me kek, ser dü lõk és fel nõt tek te -
ta nusz el le ni ak tív im mu ni zá lá sá ra al kal maz ha tó alap im -
mu ni zá lás, em lé kez te tõ ol tá sok, va la mint sé rü lés ese tén
poszt ex po zí ci ós ol tá sok cél já ra. A vak ci na adag ja 0,5 ml.

Ki sze re lés, cso ma go lás: 

Szusz pen zi ós in jek ció, elõ re töl tött üveg fecs ken dõ ben,
tû vel vagy tû nél kü li ki sze re lés ben.

Az al kal ma zás mód ja:

Az ol tó anya got mé lyen, izom ba kell adni. Bi zo nyos
ese tek ben (pl. ha e morr ha gi ás di at he sis ese tén) a ké szít mény
sub cu tan is al kal maz ha tó.

13. Va ri cel la el le ni ol tó anya gok

A va ri cel la meg elõ zé sé re két vak ci na törzs köny ve zett
ha zánk ban. Mind két ol tó anyag élõ, at te nu ált ví rust tar tal -
ma zó, li o fi li zált ké szít mény.

a) A VARILRIX™ ki lenc hó na pos nál idõ sebb cse cse -
mõk, kis gyer me kek és ser dü lõk ak tív im mu ni zá lá sá ra al -
kal mas: 9 hó na pos kor tól 12 éves ko rig 1 adag; 13 éves
kor tól 2 dó zis szük sé ges a vé dett ség el éré sé hez. A má so -
dik ol tást az elsõ ol tást kö ve tõ mi ni mum 6 hét múl va le het
be ad ni.

b) A VARIVAX 12 hó na pos és an nál idõ sebb sze mé lyek
ak tív im mu ni zá lá sá ra al kal mas. 1-12 év kö zöt ti gyer me -



kek nél az im mu ni tás ki ala kí tá sá hoz egy dó zis (0,5 ml) be -
adá sa szük sé ges. 12 éves nél idõ sebb sze mé lyek két al ka -
lom mal, 4-8 he tes idõ köz tar tá sá val ol tan dók.

A va ri cel la el le ni ak tív im mu ni zá lás a bá rány him lõs be -
te gek köz vet len kon takt ja i nak poszt ex po zí ci ós pro fi la xi -
sá ra az ex po zí ci ót kö ve tõ 3, ma xi mum 5 na pon be lül al kal -
maz ha tó.

B) PASSZÍV IMMUNIZÁLÁSRA HASZNÁ LATOS
KÉSZÍTMÉNYEK

Spe ci fi kus im mun glo bu li nok:

- A te ta nusz-fer tõ zés re gya nús sé rül te ket a ko ráb bi fe -
je zet ben rész le te zet tek sze rint hu mán an ti te ta nusz im mun -
glo bu lin nal (TETIG 500) szük sé ges ol ta ni.

- He pa ti tis B spe ci fi kus im mun glo bu lin (HBIG)

Az int ra vé nás he pa ti tis B hy pe rim mung lo bu lin
(HEPATECT CP) a for gal ma zó tól sze rez he tõ be, és ki zá -
ró lag fek võ be teg-gyógy in té zet ben al kal maz ha tó. Poszt ex -
po zí ci ós pro fi la xis ként leg alább 500 NE (10 ml) adan dó. 

- Cy to me ga lia-fer tõ zé sek meg elõ zé sé re és gyógy ke ze -
lé sé re ad ha tó hy pe rim mung lo bu lin. Meg elõ zés cél já ból
im mun szupp ri mált be te gek nél vagy szerv át ül te té sek után
al kal maz ha tó ké szít mény. A CYTOTECT Bio test in fú -
zió meg ne ve zé sû int ra vé nás ké szít mény ki zá ró lag fek võ -
be teg-gyógy in té ze tek ben al kal maz ha tó.

- Va ri cel la-zos ter el le ni hi pe rim mun gam ma-glo bu -
lin (VARITECT CP) ad ha tó az ex po zí ci ót kö ve tõ 96 órán 
be lül pro fi la xis ként; im mun komp ri mált be te gek nek vagy
sú lyos va ri cel la-zos ter meg be te ge dés ese tén pe dig ad ju -
váns te rá pi a ként. Poszt ex po zí ci ós pro fi la xis ra azok nak az
új szü löt tek nek ja va solt, akik nek any ja a szü lést meg elõ zõ
5 na pon be lül vagy a szü lést kö ve tõ 2 na pon be lül be te ge -
dett meg va ri cel lá ban. A VARITECT CP meg ne ve zé sû
int ra vé nás ké szít mény ki zá ró lag fek võ be teg-gyógy in té ze -
tek ben al kal maz ha tó. 

X. A kül föl di utak kal kap cso la tos vé dõ ol tá sok

A kül föld re uta zók vé dõ ol tá sa it (a sár ga láz el le ni ol tás
ki vé te lé vel) az ÁNTSZ és az OEK Nem zet kö zi Ol tó köz -
pont ja, to váb bá az Or szá gos Tisz ti fõ or vos ál tal a nem zet -
kö zi uta zá sok kal kap cso la tos vé dõ ol tá sok vég zé sé re fel jo -
go sí tott ol tó hely vég zi. Nem zet kö zi ér vé nyû ol tá si bi zo -
nyít ványt csak ezen ol tó he lyek ál lít hat nak ki.

A kül föld re uta zó ma gyar ál lam pol gá rok sár ga láz el le -
ni vé dõ ol tá sa kö te le zõ, ha olyan or szág ba utaz nak, ahol
sár ga láz ve szély van, il le tõ leg ha az adott or szág ezt az ol -
tást meg kö ve te li.

Sár ga láz el le ni vé dõ ol tá so kat az év elsõ fe lé ben ki zá -
ró lag az Or szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont Nem zet kö zi 
Ol tó köz pont já ban vé gez nek, majd 2008. jú li us 1-tõl az
erre ki je lölt re gi o ná lis ol tó köz pon tok ban is el vég zik a
vak ci ná ci ót. 

Az uta zás elõt ti ta nács adás és az ol tá sok ki vá lasz tá sa a
rész le tes adat-, és anam né zis fel vé te len, va la mint a sze mé -

lyes kon zul tá ci ón alap szik. A koc ká zat fel mé ré se az uta -
zás kö rül mé nyei, idõ tar ta ma, az uta zó kora, egész sé gi ál la -
po ta (kró ni kus szer vi be teg ség, pszi chés za var, ál lan dó an
sze dett gyógy sze rek, im mun hi á nyos ál la pot, mû té tek, al -
ler gia stb.), a ter hes ség le he tõ sé ge, az ed di gi ol tá sok és
egyéb té nye zõk fi gye lem be vé te lé vel tör té nik. Ma gyar or -
szá gon ak tív im mu ni zá ci ó ra 19 be teg ség gel szem ben van
le he tõ ség, ezek kö zül - el sõ sor ban - uta zás sal kap cso la tos
a sár ga láz, a he pa ti tis A, a he pa ti tis B, a typhus ab do mi na -
lis (has tí fusz), a me nin go coc cus me nin gi tis (jár vá nyos
agy hár tya gyul la dás), a ve szett ség, a ko le ra, a te ta nusz és a
po li o my e li tis (gyer mek bé nu lás) el le ni ol tá sok. Hosszabb
kül föl di tar tóz ko dás, ta nul mány út vagy spe ci á lis fel ada tok 
el lá tá sa elõtt ki bõ vül het a sor a mor bil li-ru be o la-mumpsz
(ka nya ró-ró zsa him lõ-mumpsz), a va ri cel la (bá rány him lõ), 
a pne u mo coc cus és az inf lu en za el le ni ol tá sok kal.

Az uta zás sal kap cso la tos ol tás és ta nács adás egész ség -
ügyi szol gál ta tás [1997. évi CLIV. tv. 57. § (2) c) pont],
mely té rí tés el le né ben tör té nik.

Elõ ze te sen tá jé ko zód ni le het a www.oek.hu hon la pon,
az Uta zás és egész ség té ma kör nél.

XI. OLTÓANYAGOK BESZERZÉSE, TÁROLÁSA
ÉS FELHASZNÁLÁSA

A) Be szer zés

1. Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -
lat ré vén be sze rez he tõ ol tó anya gok elõ ze tes igény lést és
ki ér te sí tést kö ve tõ en, köz pon ti lag ke rül nek ki szál lí tás ra az 
ÁNTSZ te rü le ti in té ze te i hez.

2. A té rí tés men tes inf lu en za el le ni ol tás hoz a vak ci na
igény lé se kü lön ren del ke zés sze rint tör té nik.

3. A ve szett ség el le ni vak ci na 2007. feb ru ár 15-tõl az
ÁNTSZ kis tér sé gi/ke rü le ti in té ze te i tõl igé nyel he tõ.

A vak ci na be sze rez he tõ sé gé re vo nat ko zó rész le tek az
Or szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont ve szett ség-fer tõ zés re
gya nús ex po zí ció ki vizs gá lá sá ról és a szük sé ges te en dõk rõl
szó ló „Tá jé koz ta tó”-já ban áll nak ren del ke zés re.

A pre ex po zí ci ós ol tá sok hoz az ol tó anya got írás ban
(fax: 476-1230) az OEK Ví rus ol tó anyag-el len õr zõ osz tá -
lyá tól ren del he tõ meg. Elõ ze tes in for má ció az aláb bi te le -
fo non kér he tõ: 476-1381.

4. Ak tu á lis sé rü lés ese tén te ta nusz meg be te ge dés meg -
elõ zé sé re a te ta nusz to xo i dot (Te ta nol pur), il le tõ leg - ha
szük sé ges - a te ta nusz el le ni hu mán im mun glo bu lint
(TETIG) a gyógy szer ren de lé si sza bá lyok sze rint kell be -
sze rez ni. (A köz fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga dott ár
100%-os vagy meg ha tá ro zott össze gû tá mo ga tá sá val ren -
del he tõ.)

5. A HEPATECT CP, a he pa ti tis B el le ni, és a
CYTOTECT Bio test in fú zió, a cy to me ga lia el le ni, ki -
zárólag int ra vé ná san adan dó spe ci fi kus immunglo -
bulin a Bio test Hun ga ria Kft-tõl (2045 Tö rök bál int,
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Tor bágy u.15/a.) sze rez he tõ be. Köz pon ti te le fon:
06 (23) 511-311, meg ren de lé sek kel kap cso la tos tá jé koz ta -
tás a 06 (23) 511-321 vagy 06 (23) 511-294 telefonszá -
mokon kér he tõ, az írás be li meg ren de lés a 06 (23) 511-320
fax szám ra kül den dõ.

6. A VARITECT CP im mun glo bu lin meg ren de lé sé -
hez egye di im port en ge dély szük sé ges. A ké szít mény a
Bio test Hun ga ria Kft-tõl sze rez he tõ be, csak né met nyel vû
kí sé rõ irat tal ren del ke zik.

7. Az int ra mus cu la ri san al kal maz ha tó He pa ti tis B im -
mun glo bu lin P Beh ring ki zá ró lag az ÁNTSZ in té ze te i tõl
sze rez he tõ be a fer tõ zé si ve szély nek ki tett új szü löt tek szá -
má ra.

8. A mun ka kö rök höz kap cso ló dó an szük sé ges ol tó -
anya gok be szer zé se a gyógy szer ren de lé si sza bá lyok
sze rint kell hogy tör tén jen.

B) Tá ro lás és fel hasz ná lás

Az ol tó anya gok kü lön le ges ér zé keny sé ge mi att a tá ro -
lás, szál lí tás és fel hasz ná lás kü lö nös fi gyel met kö ve tel.
Az im mun bi o ló gi ai ké szít mé nye ket min dig az al kal ma zá si 
elõ irat ban fog lal tak sze rint kell tá rol ni. 

Fon tos sza bály, hogy az ol tó anya go kat +2 °C - +8 °C
hõ mér sék le ten (hû tõ szek rény ben) kell tá rol ni. A fo lyé -
kony ál la pot ban le töl tött, alu mí ni um hid ro xid- vagy
alu mí ni um fosz fát-tar tal mú vak ci ná kat le fa gyasz ta ni
ti los.

A hõ ér zé keny MMR vak ci nát, il let ve a mo no va lens élõ -
ví rus-tar tal mú vak ci ná kat aján la tos a fa gyasz tó tér ben tá -

rol ni, amennyi ben az ol dó szer kü lön ki sze re lés ben van
(pl.: 10x1 ada gos MMR vak ci na). Az ol dó szert ti los le fa -
gyasz ta ni, mi vel a le fa gyasz tás so rán a tá ro ló am pul la
meg re ped het, és a fel ol va dás so rán az ol dó szer ki fo lyik.

Kü lö nös gon dot kell for dí ta ni az élõ ví rus-tar tal mú, li o -
fi le zett vak ci nák re szusz pen dá lás utá ni fel hasz ná lá sá ra:

a) a re szusz pen dált 10, il let ve 20 ada gos BCG-t 4 órán
be lül fel kell hasz nál ni;

b) a re szusz pen dált 1 ada gos MMR tri va lens vak ci nát
azon nal fel kell hasz nál ni.

XII. A vé dõ ol tá sok le bo nyo lí tá sá hoz, nyil ván tar tá -
sá hoz és je len té sé hez szük sé ges fel té te lek biz to sí tá sa

1. Va la mennyi vé dõ ol tás hoz egy szer hasz ná la tos tût és
fecs ken dõt kell hasz nál ni. 

2. Egyéb ol tá si se géd anya gok be szer zé sé rõl a ko ráb bi
gya kor lat nak meg fe le lõ en kell gon dos kod ni.

3. Biz to sí ta ni kell va la mennyi vé dõ ol tás nyilvántartá -
sához, je len té sé hez és az ol tó anya gok meg ren de lé sé hez
szük sé ges - a ko ráb bi ak ban rend sze re sí tett - nyomtat -
ványok be szer zé sét is.

4. A vé dõ ol tá so kat kö ve tõ nem kí vánt ol tá si ese mé -
nye ket be kell je len te ni akár gyer mek, akár fel nõtt ol tott -
nál ész lel ték. A kö zel jö võ ben az Egész ség ügyi Miniszté -
rium szak mai irány el vet je len tet meg a vé dõ ol tást kö ve tõ
nem kí vánt ese mé nyek je len té sé nek és ki vizs gá lá sá nak
rend jé rõl. Az irány elv meg je le né sé ig, il let ve ér vény be lé -
pé sé ig a ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fe le lõ en, az ed di gi
gya kor lat sze rint tör té nik a vé dõ ol tást kö ve tõ nem kí vánt
ese mé nyek je len té se és ki vizs gá lá sa.
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1. szá mú mel lék let

Ol tá si ér te sí tõ

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

Szü le té si idõ: .......................... év ..............................  hó ........................ nap

La kó hely (vá ros, köz ség): .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  (utca, ház szám)

Ol tá sok meg ne ve zé se: ...................................................................................................................................................

Ol tó anya gok gyár tá si szá ma: ........................................................................................................................................

Ol tás ide je:  .......................... év ..............................  hó ........................ nap

Ol tó or vos neve: .............................................................................................................................................................

Ren de lõ címe: ...............................................................................................................................................................

Te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................................

Kelt: ……......…………… év ……………… hó ……… nap

P. H.

…………………………………………..

or vos alá írá sa

(Kül den dõ az ÁNTSZ kis tér sé gi in té ze té nek 2 pél dány ban, 1 pél dányt a kis tér sé gi in té zet to váb bít a vé dõ nõi kör zet nek)



Az Országos Epidemiológiai Központ 
m ó d s z e r t a n i  l e v e l e

az anyag cse re-be teg sé gek szû ré sé hez szük sé ges min ta vé tel el já rá si rend jérõl

Az egész sé gü gyi minisz ter ren de le te [44/2007. (IX. 29.)] alap ján ha zánk ban min den új szü lött nél kö te le zõ a ki ter jesz tett
anyag cse re szû rõ vizs gá lat el vég zé se. Az új szü lött ko ri szû rõ vizs gá la tok vég zé sé re a mi nisz te ri ren de let két cent ru mot je -
lölt ki:

Sem mel we is Egye tem
I. sz. Gyer mek kli ni ka

1083 Bu da pest, Bó kay u. 53.
www.gyer1.sote.hu

Sze ge di Tu do mány egye tem
Gyer mek gyó gyá sza ti Kli ni ka

6720 Sze ged, Ko rá nyi fa sor 14-15.
www.szo te.u-sze ged.hu/pe dia

A ki ter jesz tett szû rés a ko ráb ban is vizs gált hi po ti re ó zis, ga lak to zé mia, bi o ti ni dáz hi ány és fe nil ke ton uria mel lett to -
váb bi 22 be teg ség vizs gá la tát fog lal ja ma gá ban. 

Ami nó sav anyag cse re za va rok: Or ga ni kus sa vak me ta bo liz mu sá nak za va rai:

Fe nil ke ton uria Bé ta-ke to ti o láz hi ány

Já vor fa szörp be teg ség Glu tár sav aci dé mia, 1 tí pus (GA-I)

Ti ro zi né mia I, II tí pus Iso va le ri án sav aci dé mia (IVA)

Cit rul li né mia I 
(ar gi ni no szuk ci nát szin táz hi ány,  ASS)

Me til ma lon sav aci dé mia (MMA)

Ar gi no szuk ci nát aci du ria 
(ar gi no szuk ci nát liáz hi ány,  ASL)

Pro pi on sav aci dé mia (PA)

Ho mo cisz ti nu ria 3-Hid ro xi-3-me tilg lu ta ril-CoA liáz hi ány (HMG)

3-Me tilk ro to nil CoA kar bo xi láz hi ány (MCC)

Mul tip lex kar bo xi láz hi ány (MCD)

Zsír sav oxi dá ci ós za va rok: En dok rin és egyéb anyag cse re za va rok:

Rö vid-lán cú acil-CoA de hid ro ge náz hi ány (SCAD) Hi po ti re ó zis

Kö zép-lán cú acil-CoA de hid ro ge náz hi ány (MCAD) Ga lak to zé mia

Hosszú-lán cú hid ro xi-acil-CoA de hid ro ge náz hi ány
(LCHAD a, b)

Bi o ti ni dáz hi ány

Na gyon hosszú-lán cú acil-CoA de hid ro ge náz hi ány
(VLCAD)

Mul tip lex acil-CoA de hid ro ge náz hi ány 
(MADD, v. GA II)

Kar ni tin-pal mi to il tansz fe ráz hi ány (CPT-I, CPT-II)

Kar ni tin transz port za va ra (CT)
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A ki ter jesz tett új szü lött ko ri szû rõ vizs gá lat tal
fel is mer he tõ kórképek

A szû rõ vizs gá lat ha té kony sá ga nagy mér ték ben függ at -
tól, hogy azt mi kor vég zik. A fel so rolt be teg sé gek kö zül
több már né hány na pos kor ban sú lyos tü ne tek, akár éle tet
ve szé lyez te tõ ál la pot ki ala ku lá sá hoz ve zet het. Más részt
köz vet le nül a szü le tés után, a táp lá lás meg kez dé se elõtt
vett vér min ták csak kor lá to zot tan al kal ma sak vizs gá lat ra. 

A vér vé tel idõ pont ja, il let ve a vér vé telt vég zõ
in téz mény, egész ség ügyi sze mély zet

1. A szü lé sze ti osz tá lyo kon a 48. és 72. éle tó ra kö zött
min den új szü löt tõl vér min tát kell ven ni anyag cse re szû rõ -
vizs gá lat cél já ból. Ha az új szü lött ha za bo csá tá sa 48 órás
élet kor elõtt tör té nik, a min ta vé telt élet kor tól füg get le nül el 
kell vé gez ni. A vér vé tel meg tör tén tét és idõ pont ját, va la -
mint a vér vé tel idõ pont já ban a gyer mek élet ko rát (< 48 h



vagy >48 h) az új szü lött zá ró je len té sén és egész ség ügyi
köny vé ben fel kell tün tet ni.

2.a. Ha a vér vé tel idõ pont já ig az új szü lött nem szo pott
meg fe le lõ en (nem fo gyasz tott min. 60 ml anya te jet),
vagy ha a ko rai ha za bo csá tás mi att a vér vé tel 48 órás élet -
kor elõtt tör tént, a vizs gá la tot 5-7 na pos élet kor kö zött (ha
ez ün nep nap ra esik, az ezt kö ve tõ elsõ mun ka na pon) meg
kell is mé tel ni. Az is mé telt vér vé tel szük sé ges sé gét az új -
szü lött zá ró je len té sén je lez ni kell. A szü lõt/tör vé nyes kép -
vi se lõt az is mé telt vér vé tel lel kap cso la tos tud ni va lók ról
tá jé koz tat ni kell és el kell lát ni szû rõ kár tyá val  Az új -
szülött kór lap já hoz csa tol ni kell 

- az új szü lött szü lõ jé nek/tör vé nyes kép vi se lõ jé nek az
írás be li nyi lat ko za tát, mely ben iga zol ja, hogy a fel vi lá go -
sí tá sa meg tör tént, a szû rõ kár tyát át vet te, és vál lal ja a fe le -
lõs sé get gyer me ké nek az is mé telt anyag cse re szû rõ vizs gá -
lat ban való rész vé te lé ért.

A min ta vé tel és kül dés a gyer mek el lá tá sá ért fe le lõs (vá -
lasz tott vagy ha az nincs, a te rü le ti leg il le té kes) há zi or vos / 
házi gyer mek or vos kö te les sé ge, aki a vér vé tel el vég zé sét,
a min ta el kül dé sét és ezek idõ pont ját sa ját do ku men tá ci ó -
já ban és a gyer mek egész ség ügyi köny vé ben alá írá sá val és 
or vo si pe csét jé vel kö te les iga zol ni. 

2.b. Ha a gyer me ket fek võ be teg in té zet bõl ott ho ná ba
bo csát ják, és ko ra szü lött ség, vagy transz fú zió/vér cse re,
pa ren te rá lis táp lá lás mi att szük sé ges is mé telt vér vé tel  a 
ha za bo csá tás utá ni idõ ben ese dé kes, ezt a gyer mek zá ró -
je lenté sén je lez ni kell. A szü lõt/tör vé nyes kép vi se lõt az is -
mé telt vizs gá lat el vég zé sé nek szük sé ges sé gé rõl tá jé koz -
tat ni kell, és el kell lát ni szû rõ kár tyá val. A gyer mek kór -
lap já hoz csa tol ni kell 

- az új szü lött szü lõ jé nek/tör vé nyes kép vi se lõ jé nek az
írás be li nyi lat ko za tát, mely ben iga zol ja, hogy fel vi lá go sí -
tá sa meg tör tén tét, a szû rõ kár tyát át vet te, és vál lal ja a fe le -
lõs sé get gyer me ké nek az is mé telt anyag cse re szû rõ vizs gá -
lat ban való rész vé te lé ért.

A min ta vé tel és kül dés a gyer mek el lá tá sá ért fe le lõs (vá -
lasz tott vagy ha az nincs, a te rü le ti leg il le té kes) há zi or vos / 
házi gyer mek or vos kö te les sé ge, aki a vér vé tel el vég zé sét,
a min ta el kül dé sét és ezek idõ pont ját sa ját do ku men tá ci ó -
já ban és a gyer mek egész ség ügyi köny vé ben alá írá sá val és 
or vo si pe csét jé vel kö te les iga zol ni. 

3. Az ott hon szü le tett, in té ze ti el lá tás ban utó lag sem ré -
sze sü lõ új szü lött ese té ben a szû rés rõl való gon dos ko dás a
szü lés nél je len levõ, az új szü löt tet elõ ször el lá tó or vos kö -
te les sé ge. Szû rõ kár tyát a te rü le ti leg il le té kes bu da pes ti
vagy sze ge di szû rõ köz pont tól igé nyel het. A szû rés re tör té -
nõ vér vé telt a 48 és 72 órás élet kor kö zött kö te les el vé gez -
ni. A min ta vé tel és kül dés meg tör tén tét, va la mint ezek idõ -
pont ját az új szü lött szü le té sét iga zo ló or vo si ok ira ton,
egész ség ügyi köny vé ben és sa ját do ku men tá ci ó já ban alá -
írá sá val és or vo si pe csét jé vel kö te les igazolni. 

Az új szü löt tet elõ ször el lá tó egész ség ügyi sze mély zet
az anyag cse re szû rõ vizs gá lat el vég zé sét - elõ ze tes egyez -
te tés után - a te rü le ti leg il le té kes, a ter ve zett ott hon szü lés -
ben hát tér kór ház ként meg je lölt in téz mény Cse cse mõ osz -
tá lyán is kez de mé nyez he ti.

4. Ha az új szü lött a 32. gesz tá ci ós hét elõtt szü le tett, a
vizs gá la tot 2 he tes, va la mint a gesz tá ci ós idõ re kor ri gált
szû ré si idõ pont ban meg kell is mé tel ni. Ha a ko ra szü lött
transz fú zi ó ra/vér cse ré re vagy pa ren te rá lis táp lá lás ra
szorul, az arra meg adott sza bá lyok sze rint kell el jár ni.

5. Ha az új szü lött nél 48 órás élet ko ra elõtt transz fú -
zió/vér cse re vagy pa ren te rá lis táp lá lás al kal ma zá sá ra
ke rül sor, a vér min tát még a ke ze lés meg kez dé se elõtt le
kell ven ni. Pa ren te rá lis táp lá lás ese tén is mé telt vér vé tel
szük sé ges 2 he tes élet kor ban; transz fú zió/vér cse re es té ben 
2 he tes és 60 (ga lak to zé mia) na pos élet kor ban.

6. Ha az új szü löt tet a szü lé sze ti in té zet bõl más fek võ be -
teg in té zet be szál lít ják, a fo ga dó in té ze tet írás ban tá jé -
koz tat ni kell a min ta vé te li ál la pot ról. Az új szü lött zá ró je -
len té se tar tal maz za, hogy meg tör tént-e a min ta vé tel; ha
igen, mi kor, mi lyen élet kor ban, transz fú zió elõtt v. után,
ha nem, ak kor a ki töl tött szû rõ pa pírt csa tol ják a zá ró je len -
tés hez.  

7. Te kin tet tel a vé dõ nõ az új szü lött ha za adá sát kö ve tõ
48 órán be lü li lá to ga tá si kö te le zett sé gé re, a szû rés meg tör -
tén tét a vé dõ nõ is el len õriz ze és sa ját do ku men tá ci ó já ban 
alá írá sá val és szol gál ta tói azo no sí tó já val iga zol ja. Ha a vé -
dõ nõ a szû rés re tör té nõ vér vé tel el ma ra dá sát, vagy a gyer -
mek ál la po tá val kap cso lat ban bár mi lyen or vo si el lá tást
igény lõ prob lé mát ész lel (sár ga ság, há nyás, alu szé kony ság,
táp lá lá si ne héz ség, stb.), azt még az nap kö te les je len te ni a
te rü le ti leg il le té kes vagy a csa lád ál tal vá lasz tott házi gyer -
mek or vos nak/há zi or vos nak vagy hi va ta los he lyet te sé nek.

A min ta szál lí tá sa

- A kész szû rõ kár tyát 24 órán be lül, ill. hét vé ge vagy
ün nep na pok ese tén a leg kö ze leb bi mun ka na pon, el sõbb -
sé gi le vél ként kell pos táz ni.  

- Egy bo rí ték ban több kár tya kül dé se ese tén vi gyáz ni
kell arra, hogy a vér rel át ita tott szû rõ pa pír csí kok ne érint -
kez ze nek egy más sal. (A kár tyák al só-fel sõ ré szét vál to gat -
va he lyez zük egy más ra, vagy vá lasszuk el õket egy tisz ta
pa pír lap pal). 

- Az új szü lött ko ri szû rõ vizs gá la to kat vég zõ sze ge di
anyag cse re la bo ra tó ri um új pos tai címe:

Új szü lött ko ri szû rés - Anyag cse re la bo ra tó ri um 
Sze ge di Tu do mány egye tem, 
Gyer mek gyó gyá sza ti Kli ni ka

6701 Sze ged, Pf. 715.
Te le fon: 06 (62) 545-951; Fax: 06 (62) 545-329
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- Az új szü lött ko ri szû rõ vizs gá la to kat vég zõ bu da pes ti
anyag cse re la bo ra tó ri um új pos tai címe:

Új szü lött ko ri szû rés - Anyag cse re la bo ra tó ri um 
Sem mel we is Egye tem, 

I. Sz. Gyer mek gyó gyá sza ti Kli ni ka
1476 Bu da pest,  Pf. 181.

Te le fon: 06 (1) 313-8212; Fax: 06 (1) 313-8212

A min ták vizs gá la ta azon a na pon el kez dõ dik, ami kor a
szû rõ pa pí rok a la bo ra tó ri um ba meg ér kez nek. Az ered mé -

nyek a vizs gá lat tól füg gõ en né hány na pon be lül el ké szül -
nek. A kó ros ered mény rõl, an nak sú lyos sá gá tól füg gõ en,
te le fo non vagy le vél ben ér te sí tést kap a csa lád, a házi gyer -
mek or vos/há zi or vos vagy a gyer me ket el lá tó in té zet. 

A szü lé sze ti- és cse cse mõ osz tá lyok, va la mint a házi
gyer mek or vo sok és há zi or vo sok a vér le vé te lé hez szük sé -
ges szû rõ kár tyá kat a te rü le ti leg il le té kes bu da pes ti vagy
sze ge di szû rõ köz pont tól igé nyel he tik. 
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Az Or szá gos Élel mi szer biz ton sá gi és Táp lá ko zás tu do má nyi In té zet
k ö z  l e  m é  n y e

a 2007. ja nu ár 1. és 2007. de cem ber 31. kö zött szak vé le mé nye zett, az élel mi szer-elõ ál lí tás te rü le tén tör té nõ
fel hasz ná lás ra meg fe le lõ nek ta lált tisz tí tó- és fe rõt le ní tõ sze rek jegy zé ké rõl

Ké szít mény neve Ha tó anyag(ok) For gal ma zó/(gyár tó)
Szak vé le mény 
OÉTI szá ma

53%-os sa lét rom sav sa lét rom sav Brenn tag Hun ga ry Kft.
1225 Bu da pest, 
Bá nya lég u. 25

2152/2007

Al fa Grill (D.F. 3005)-sü tõ tisz tí tó KOH, am fo ter ten zi dek Del taC le an Kft.,
6800 Hód me zõ vá sár hely,
Ma kói u. 7717/16.

2033/2007

An ti germ RKR 600 fo lyé kony,
lú gos hab tisz tí tó szer

NaOH, KOH,
al kil-po li gli ko zi dok

ÖAG Hun ga ry Kft.,
1125 Bu da pest, 
Tren csé nyi u. 47.

1960/2007

Aqu a bac ter mik ro bi o ló gi ai 
ké szít mény 

li o fi li zált nem pa to gén 
mik ro or ga niz mu sok

Aqu a sys tem s.r.o. 
Hrads ka 76, Bra tis la va 
82107, Szlo vá kia

2910/2007

Aq vi tox D fer tõt le ní tõ szer ak tív klór tar tal mú vi zes ol dat Aqu a sys tem s.r.o. 
Hrads ka 76, Bra tis la va
82107, Szlo vá kia

858/2007

Be co din zsír ta la ní tó 
kon cent rá tum

NaOH Ble co Hun ga ry Kft.
8200 Veszp rém, 
Al kot mány u. 15.

95/2007

Bril lant gépi öb lí tõ szer fosz for sav, nem io nos ten zi dek,
cit rom sav

Well-Do ne St. Mo ritz Kft.,
2900 Ko má rom, 
Már tí rok útja 92.

2884/2007

Cal go nit Five Star L6 gépi 
mo so ga tó szer

NaOH, fosz fon sav, 
tri nát ri um-nit ri lot ri a ce tát

Pen taC le an Kft.
2049 Di ósd, 
Vad ró zsa u. 21.

1364/2007

Cal go nit Rin se A id Opti gépi 
öb lí tõ szer

nem io nos ten zid Pen taC le an Kft.
2049 Di ósd, 
Vad ró zsa u. 21.

1366/2007

CFA hi deg zsír ol dó szer pro pi lén-gli kol, KOH, ani o nos
és nem io nos ten zid

Ibis Tra de Kft.,
6500 Baja, Jó zsef A. u. 4.

2061-2/2007

Che mi sept Per 
tisz tí tó-fer tõt le ní tõ szer

hid ro gén-per oxid Hun ga ro Che mi cals Kft.
4445 Nagy cser kesz-
Hal mos bo kor 6. 
4401 Nyír egy há za, Pf. 315

2232/2007



Ké szít mény neve Ha tó anyag(ok) For gal ma zó/(gyár tó)
Szak vé le mény 
OÉTI szá ma

CL 600
Swiss Tank mü köd te té sé hez

ani o nos és nem io nos 
fe lü let ak tív anya gok

Co re-Tech Est. 
Bu da pes ti Kép vi se let,
1062 Bu da pest, 
Dé li báb u. 30.

1959/2007

Cle ans tar A2 sa vas tisz tí tó sa lét rom sav Al ki mia Kft.
8182 Pe re mar ton-Gyár te lep, 
Pf. 30.

1354-1/2007

Cle ans tar B2 lú gos tisz tí tó NaOH Al ki mia Kft.
8182 Pe re mar ton-Gyár te lep, 
Pf. 30.

1354-2/2007

Com bi Wash és Snow Whi te
kom bi nált uni ver zá lis mo só por

Na-kar bo nát, 
Na-per bo rát-tet ra hid rát, en zim,
pen ta-Na-tri fosz fát

Hun ga ro Che mi cals Kft.
4445 Nagy cser kesz-
Hal mos bo kor 6. 
4401 Nyír egy há za, Pf. 315

2228/2007

Co ok-Rin se gépi öb lí tõ szer Na-ku mol-szul fo nát, nem io nos
ten zid, cit rom sav

Hun ga ro Che mi cals Kft.
4445 Nagy cser kesz-
Hal mos bo kor 6. 
4401 Nyír egy há za, Pf. 315

915-2/2007

CP 500 
Swiss Tank mü köd te té sé hez

Na-me ta szi li kát, 
Na-kar bo nát

Co re-Tech Est. 
Bu da pes ti Kép vi se let,
1062 Bu da pest, 
Dé li báb u. 30.

1959/2007

Cre am Cle an ser fo lyé kony 
sú ro ló szer

Na-kar bo nát, nem io nos 
és ani o nos ten zid

La gu na 
Tisz tí tás tech no ló gi ai Kft.
8000 Szé kes fe hér vár, 
Hav ra nek J. u. 43.

1951/2007

D-Car pet
kár pit- és szõ nyeg tisz tí tó

ani o nos, nem io nos és am fo ter
ten zid

Hun ga ro Che mi cals Kft.
4445 Nagy cser kesz-
Hal mos bo kor 6. 
4401 Nyír egy há za, Pf. 315

562/2007

Dec le an víz kõ ol dó só sav, cit rom sav Ble co Hun ga ry Kft.
8200 Veszp rém, 
Al kot mány u. 15.

96/2007

D-EX tisz tí tó szer só sav Hun ga ro Che mi cals Kft.
4445 Nagy cser kesz-
Hal mos bo kor 6. 
4401 Nyír egy há za, Pf. 315

564/2007

D-Fat ál ta lá nos zsír el tá vo lí tó al kil-di me ti la min-N-oxid, 
po li gli ko zid,
K-szi li kát, ani o nos ten zid

Hun ga ro Che mi cals Kft
4445 Nagy cser kesz-
Hal mos bo kor 6. 
4401 Nyír egy há za, Pf. 315

1271/2007

D-Flash Soft és D-Flash Whi te
tex til öb lí tõ kon cent rá tum

ka ti o nos fe lü let ak tív anyag Hun ga ro Che mi cals Kft.
4445 Nagy cser kesz-
Hal mos bo kor 6. 
4401 Nyír egy há za, Pf. 315

2227/2007

D-Flo or pa do zat tisz tí tó 
és ápo ló szer

1-me to xi-2-me ta nol, 
di pro pi lén-gli kol-me til éter, 
tet ra hid ro fur fu ril-al ko hol, 
ani o nos ten zid

Hun ga ro Che mi cals Kft.
4445 Nagy cser kesz-
Hal mos bo kor 6.
4401 Nyír egy há za, Pf. 315

1272/2007
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Dish Wash gépi mo so ga tó szer NaOH, 
tri nát ri um-nit ri lot ri a ce tát

La gu na 
Tisz tí tás tech no ló gi ai Kft.
8000 Szé kes fe hér vár, 
Hav ra nek J. u. 43.

1952/2007

Di sinc ros tan te sa vas víz kõ ol dó fosz for sav, nem io nos 
és am fo ter ten zid

Fo rest Trend Kft,
2542 Lá bat lan

1694/2007

Di sinf lex tisz tí tó- 
és fer tõt le ní tõ szer

kva ter ner am mó ni um sók, g
lu tá ral de hid

He xa chem Kft.
4231 Bö köny, 
Kos suth u. 158.

3585/2007

Di vo des FG fer tõt le ní tõ szer izop ro pil-al ko hol,
n-pro pa nol 

John son Di ver sey 
Ma gyar or szág Kft.,
2040 Bu da örs, 
Pus kás T. u. 6.

955/2007

D-Rin se gépi öb lí tõ szer ani o nos és nem io nos ten zid,
cit rom sav

Hun ga ro Che mi cals Kft.
4445 Nagy cser kesz-
Hal mos bo kor 6.
4401 Nyír egy há za, Pf. 315

915-1/2007

D-Rub fo lyé kony, 
karc men tes sú ro ló szer

ani o nos és  nem io nos ten zi dek Hun ga ro Che mi cals Kft.
4445 Nagy cser kesz-
Hal mos bo kor 6. 
4401 Nyír egy há za, Pf. 315

560/2007

D-Soft pad ló fé nye zõ tisz tí tó szer nem io nos ten zid Hun ga ro Che mi cals Kft.
4445 Nagy cser kesz-
Hal mos bo kor 6. 
4401 Nyír egy há za, Pf. 315

563/2007

D-Uni ál ta lá nos tisz tí tó szer ka ti o nos és nem io nos ten zid Hun ga ro Che mi cals Kft.
4445 Nagy cser kesz-
Hal mos bo kor 6. 
4401 Nyír egy há za, Pf. 315

1270/2007

D-Win ab lak tisz tí tó szer pro pi lén-gli kol- mo no me til éter,
ani o nos ten zid

Hun ga ro Che mi cals Kft.
4445 Nagy cser kesz-
Hal mos bo kor 6.
4401 Nyír egy há za, Pf. 315

561/2007

EST-EEM RTU élel mi szer ipa ri
fe lü let fer tõt le ní tõ szer

kva ter ner am mó ni um só, 
nem io nos ten zid

La gu na 
Tisz tí tás tech no ló gi ai Kft.
8000 Szé kes fe hér vár, 
Hav ra nek J. u. 43.

1948/2007

Eu sept fer tõt le ní tõ ha tá sú 
mo so ga tó- és tisz tí tó szer

kva ter ner am mó ni um sók, 
ten zi dek

Uni tas Brill Kft.,
1047 Bu da pest, 
At ti la u. 126.

3118/2007

Gliss’ Gu ard csú szás men te sí tõ szi li kát-ész ter, 
ani o nos ten zi dek

Mo re si de Bt.,
1183 Bu da pest, 
Ne fe lejcs u. 1-3.

2488/2007

Han dez fer tõt le ní tõ kézi, 
fo lyé kony mo so ga tó szer

ka ti o nos és nem io nos ten zi dek,
trik lo zán, izop ro pil-al ko hol

Del taC le an Kft.,
6800 Hód me zõ vá sár hely,
Ma kói u. 7717/16.

3099/2007

He xa li ne FR 140 tisz tí tó- 
és fer tõt le ní tõ szer

hi po klo rit, NaOH He xa chem Kft.
4231 Bö köny, 
Kos suth u. 158.

3559/2007

Ibis Cre am fo lyé kony sú ro ló szer ani o nos és nem io nos ten zid, 
sú ro ló anyag 

Ibis Tra de Kft.,
6500 Baja, 
Jó zsef A. u. 4.

2061-1/2007
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Ibis Qvat S fer tõt le ní tõ ha tá sú
kézi mo so ga tó és tisz tí tó szer

kva ter ner am mó ni um sók, 
nem io nos ten zi dek, 
Na-la u reth-kar bo xi lát

Ibis Tra de Kft.,
6500 Baja, 
Jó zsef A. u. 4.

2791/2007

In no-Dez fe lü let fer tõt le ní tõ 
al ko ho los ol dat

izop ro pil-al ko hol,
In no dez kon cent rá tum

In no veng 1 Kft.,
1114 Bu da pest, 
Sza bolcs ka u. 5.

3123/2007

In no Dish fer tõt le ní tõ ha tá sú kézi
mo so ga tó szer

ka ti o nos és nem io nos ten zi dek In no veng 1 Kft.,
1114 Bu da pest, 
Sza bolcs ka u. 5.

4520/2006

In no-Dish Star fer tõt le ní tõ 
ha tá sú, kézi mo so ga tó szer

kva ter ner am mó ni um sók,
 nem io nos ten zi dek

In no veng 1 Kft.,
1114 Bu da pest, 
Sza bolcs ka u. 5.

3122/2007

In noF lu id ALK-G hi deg zsír ol dó NaOH, nem io nos ten zi dek In no veng 1 Kft., 
1114 Bu da pest, 
Sza bolcs ka u. 5.

1897/2007

In nof lu id MF-MG fer tõt le ní tõ
ha tá sú gépi mo so ga tó szer

kva ter ner am mó ni um sók,
KOH, 
Na-me ta szi li kát

In no veng 1 Kft.,
1114 Bu da pest, 
Sza bolcs ka u. 5.

3121/2007

In nof lu id TF Klór T fer tõt le ní tõ
tisz tí tó kon cent rá tum

hi po klo rit, NaOH Uni tas Brill Kft.,
1047 Bu da pest,
 At ti la u. 126.

3172/2007

In noF lu id-MG-Ö gépi öb lí tõ szer izop ro pil-al ko hol, nem io nos
ten zid, cit rom sav

In no veng 1 Kft.,
1114 Bu da pest, 
Sza bolcs ka u. 5.

ad 4950-4/2003

In noG rill hi deg zsír ol dó NaOH, nem io nos ten zi dek, 
bu til-gli kol

In no veng 1 Kft.,
1114 Bu da pest, 
Sza bolcs ka u. 5.

1898/2007

Lift RTU hi deg zsír ol dó ani o nos ten zid, 
Na-me ta szi li kát, 
tri nát ri um-nit ri lot ri a ce tát

La gu na 
Tisz tí tás tech no ló gi ai Kft.
8000 Szé kes fe hér vár, 
Hav ra nek J. u. 43.

1949/2007

Main Wash fõ mo só szer Na-kar bo nát, 
Na-per bo rát-tet ra hid rát, en zim,
ani o nos ten zid

Hun ga ro Che mi cals Kft.
4445 Nagy cser kesz-
Hal mos bo kor 6. 
4401 Nyír egy há za, Pf. 315

2229/2007

Maya Cre am fo lyé kony 
sú ro ló szer

kal ci um-kar bo nát, ani o nos 
és nem io nos ten zi dek

Del taC le an Kft.,
6800 Hód me zõ vá sár hely,
Ma kói u. 7717/16.

1703/2007

Moon kézi fo lyé kony 
mo so ga tó szer

ani o nos és nem io nos ten zi dek Uni tas Brill Kft.,
1047 Bu da pest, 
At ti la u. 126.

3120/2007

Nát ri um-di klór-izo ci a nu rát 
di hid rát 3g tab let ta 
fer tõt le ní tõ szer

nát ri um-di klór-izo ci a nu rát 
di hid rát, adi pin sav

Bi o tech Hun gá ria Kft.,
1097 Bu da pest, 
Kén u. 8.

607/2007

Na tur Zo ne kony hai zsír ol dó nem io nos és ka ti o nos ten zi dek Sa les For ce 1 Kft.,
1149 Bu da pest, 
An gol u. 34.

2315-2/2007

Na tur Zo ne Or ga nic víz kõ ol dó bu til-gli kol, 
kar ba mid-hid ro klo rid, ten zi dek

Sa les For ce 1 Kft.,
1149 Bu da pest, 
An gol u. 34.

2315-1/2007
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Na tur Zo ne Well ness ál ta lá nos
tisz tí tó szer

tri nát ri um-nit ri lot ri a ce tát, 
nem io nos ten zi dek, 
2-(2-bu to xi-eto xi)-eta nol

Sa les For ce 1 Kft.,
1149 Bu da pest, 
An gol u. 34.

2315-3/2007

ne o dis her Alka 240 fo lyé kony
gépi mo so ga tó szer

NaOH, am fo ter ten zi dek,
tri nát ri um-nit ri lot ri a ce tát

Dr. We i gert Hun gá ria Kft.,
1139 Bu da pest, 
Gömb u. 17/a.

3151/2007

ne o dis her GL gépi öb lí tõ szer izop ro pil-ben zol szul fon sav 
izo me rek ke ve ré ke

Dr. We i gert Hun gá ria Kft.,
1139 Bu da pest, 
Gömb u. 17/a.

2060/2007

Net’ Gu ard ál ta lá nos 
zsír ta la ní tó szer

tet ra ká li um-pi ro fosz fát,
2-(2-bu to xi-eto xi)-eta nol

Mo re si de Bt.,
1183 Bu da pest, 
Ne fe lejcs u. 1-3.

2489/2007

Pen ta CIP HD hi deg zsír ol dó KOH, Na-szi li kát Pen taC le an Kft.
2049 Di ósd, 
Vad ró zsa u. 21.

1914/2007

Pen ta CN Su per fer tõt le ní tõ gépi
mo so ga tó szer

hi po klo rit, NaOH Pen taC le an Kft.
2049 Di ósd, 
Vad ró zsa u. 21.

1866/2007

Pen ta Star fo lyé kony, 

gépi mo so ga tó szer

nem io nos ten zi dek Pen taC le an Kft.
2049 Di ósd, 
Vad ró zsa u. 21..

1365/2007

Pro fi Sol fer tõt le ní tõ ha tá sú 
kéz tisz tí tó szer

ani o nos ten zi dek, 
hid ro gén-per oxid, 
ben zil-al ko hol

Sil ko Hy gi e ne Kft.
6771 Sze ged, 
Szerb u. 59.

2233-1/2007

Pro fi Sol fer tõt le ní tõ ha tá sú 
kéz tisz tí tó szer

ani o nos ten zi dek, 
hid ro gén-per oxid, 
ben zil-al ko hol

Hun ga ro Che mi cals Kft.
4445 Nagy cser kesz-
Hal mos bo kor 6.
4401 Nyír egy há za, Pf. 315

2233/2007

Pro tect Qu ard FT fe lü let vé dõ ak ril-co po li mer Mo re si de Bt.,
1183 Bu da pest, 
Ne fe lelcs u. 1-3

2487/2007

Purp le Rain szín vé dõ 
és szín kí mé lõ en zi mes mo só por

Na-per bo rát-tet ra hid rát, 
en zi mek, Na-kar bo nát, 
pen ta-Na-tri fosz fát

Hun ga ro Che mi cals Kft.
4445 Nagy cser kesz-
Hal mos bo kor 6. 
4401 Nyír egy há za, Pf. 315

2230/2007

Re gal ál ta lá nos tisz tí tó szer ani o nos és nem io nos ten zid A.L. Tra de Zrt.
2112 Ve res egy ház, 
Mes ter u. 9.

385/2007

Re gal fe lü let ápo ló tisz tí tó szer de cil-ok til-gli ko zid,
Na-me ta szi li kát

A.L. Tra de Zrt.
2112 Ve res egy ház, 
Mes ter u. 9.

388/2007

Re gal fo lyé kony mo so ga tó ani o nos és am fo ter ten zi dek A.L. Tra de Zrt.
2112 Ve res egy ház, 
Mes ter u. 9.

395/2007

Re gal fo lyé kony sú ro ló szer mész kõ ör le mény, ten zi dek A.L. Tra de Zrt. 
2112 Ve res egy ház, 
Mes ter u. 9.

400/2007

Re gal gépi öb lí tõ szer nem io nos ten zi dek A.L. Tra de Zrt.
2112 Ve res egy ház, 
Mes ter u. 9.

398/2007
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Re gal gépi pa do zat- 
és szõ nyeg tisz tí tó

me to xi-pro pa nol, ani o nos 
és nem io nos ten zid

A.L. Tra de Zrt.
2112 Ve res egy ház, 
Mes ter u. 9.

389/2007

Re gal hab zó moz dony mo só NaOH, ten zi dek A.L. Tra de Zrt.
2112 Ve res egy ház, 
Mes ter u. 9.

390/2007

Re gal hab zó szõ nyeg tisz tí tó ani o nos ten zi dek A.L. Tra de Zrt.
2112 Ve res egy ház, 
Mes ter u. 9.

401/2007

Re gal il la tos hi gi é ni ai fel mo só
kon cent rá tum

ani o nos ten zi dek A.L. Tra de Zrt.
2112 Ve res egy ház, 
Mes ter u. 9..

386/2007

Re gal il la to sí tó etil-al ko hol, il lat anya gok, 
ten zi dek

A.L. Tra de Zrt.
2112 Ve res egy ház, 
Mes ter u. 9.

391/2007

Re gal le fo lyó tisz tí tó NaOH A.L. Tra de Zrt.
2112 Ve res egy ház, 
Mes ter u. 9..

387/2007

Re gal Mo só por Szí nes Na-kar bo nát,
ani o nos ten zid, 
Na-me ta szi li kát

A.L. Tra de Zrt.
2112 Ve res egy ház, 
Mes ter u. 9.

396/2007

Re gal Mo só por Szu per fe hér Na-kar bo nát, 
Na-per bo rát-tet ra hid rát, 
ani o nos ten zid, Na-me ta szi li kát

A.L. Tra de Zrt.
2112 Ve res egy ház, 
Mes ter u. 9.

397/2007

Re gal nem hab zó ipa ri 
tisz tí tó szer

KOH, ani o nos ten zid, EDTA A.L. Tra de Zrt.
2112 Ve res egy ház, 
Mes ter u. 9.

393/2007

Re gal Víz kõ- és zsír ol dó fosz for sav, 
K&K ten zid, XPO 89

A.L. Tra de Zrt.
2112 Ve res egy ház, 
Mes ter u. 9.

399/2007

Ri ma det-SR310 tisz tí tó szer hi po klo rit, NaOH, am fo ter 
és ani o nos ten zid

TEN SID-Che mie 
Hun gá ria Kft.
3534 Mis kolc, 
Ker pely A. DIP.

132/2007

Ri mal kan-BR CL tisz tí tó szer KOH, szi li kát, hi po klo rit TEN SID-Che mie 
Hun gá ria Kft.
3534 Mis kolc, 
Ker pely A. DIP.

3735/2007

Rin se Aid gépi öb lí tõ szer nem io nos ten zid, 
Na-ku mol-szul fo nát

La gu na 
Tisz tí tás tech no ló gi ai Kft.
8000 Szé kes fe hér vár, 
Hav ra nek J. u. 43.

1950/2007

Ru bin ak tív kézi mo so ga tó szer ani o nos és nem io nos ten zi dek,
am fo ter ten zid

Cle an Cen ter Kft. 
1165 Bu da pest, 
Mar git u. 114.

3255/2007

Sa fety Spray élel mi szer ipa ri 
fe lü let fer tõt le ní tõ szer

kva ter ner am mó ni um sók, 
izop ro pil-al ko hol, 
2-bu to xi-eta nol

Del taC le an Kft.,
6800 Hód me zõ vá sár hely,
Ma kói u. 7717/16.

3098/2007

Sa no sil Su per 25 Ag 
fer tõt le ní tõ szer

hid ro gén-per oxid, kol lo id ezüst Sa no sil Hun gá ria Kft.,
1149 Bu da pest, 
Pil lan gó u. 16-20

3196/2007
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Smil fo lyé kony sú ro ló szer nem io nos és ani o nos ten zi dek Me ri da Kft.
2011 Bu da ka lász, 
Jó zsef A. u. 75.

2235/2007

Star Wash elõ mo só szer Na-al kil-szul fo nát, en zi mek,
Na-kar bo nát, 
pen ta-Na-tri fosz fát

Hun ga ro Che mi cals Kft.
4445 Nagy cser kesz-
Hal mos bo kor 6. 
4401 Nyír egy há za, Pf. 315

2231/2007

Sto neC le an víz kõ ol dó só sav Ble co Hun ga ry Kft.
8200 Veszp rém, 
Al kot mány u. 15.

97/2007

Swi pe Bri te víz kõ ol dó 
kon cent rá tum

Na-al kil-szul fo nát, 
szul fa min sav, cit rom sav

KU+RA Kft.
1094 Bu da pest, 
Fe renc krt. 25.

1844/2007

Swi pe Ori gi nal ál ta lá nos 
tisz tí tó szer

Na-di szi li kát, ani o nos 
és nem io nos ten zi dek

KU+RA Kft.
1094 Bu da pest, 
Fe renc krt. 25.

1842/2007

Swi pe So met hin’ else mo só szer ani o nos, nem io nos és am fo ter
ten zi dek

KU+RA Kft.
1094 Bu da pest, 
Fe renc krt. 25.

1843/2007

Tre dex gépi mo so ga tó szer tet ra ká li um-pi ro fosz fát, KOH,
hi po klo rit, tri ká li um-fosz fát

Well-Do ne St. Mo ritz Kft.,
2900 Ko má rom, 
Már tí rok útja 92.

2885/2007

Ult ra Max Ext ra fer tõt le ní tõ 
ha tá sú egy fá zi sú kézi mo so ga tó
és fe lü let tisz tí tó

kva ter ner am mó ni um só, 
am fo ter és nem io nos ten zi dek,
po li-he xa me ti lén-bi gu a nid

EVM Rt.
1172 Bu da pest, 
Cin ko tai út 26.

1224/2007

Ult ra Sol Ext ra fer tõt le ní tõ
ha tá sú kéz tisz tí tó szer

ka ti o nos és nem io nos ten zi dek EVM Rt. 
1172 Bu da pest, 
Cin ko tai út 26.

3316/2006

Uni per (S.U.1018) UU -
 hi deg zsír ol dó

2-bu to xi-eta nol, 
Na-szi li kát, NaOH, ani o nos
ten zi dek

Del taC le an Kft.,
6800 Hód me zõ vá sár hely,
 Ma kói u. 7717/16

2032/2007

Well dish folt tisz tí tó hid ro gén-per oxid, nem io nos
ten zi dek, etid ro in sav

Hun ga ro Che mi cals Kft.
4445 Nagy cser kesz-
Hal mos bo kor 6.
4401 Nyír egy há za, Pf. 315

3556/2007

Zif fi karc men tes, fo lyé kony 
sú ro ló szer

kal ci um-kar bo nát, ani o nos 
és nem io nos ten zi dek

Uni tas Brill Kft.,
1047 Bu da pest, At ti la u. 126.

3119/2007

954/2007 OÉTI szá mon az OÉTI az alább fel so rolt név mó do sí tás hoz já rult hoz zá:

Régi név Elõ zõ OÉTI szá ma Új név

Suma D4 2417/1992
2184/2004

Suma Dish D4

Suma L1 3249/1991
234/1992
235/1992

2187/2001

Suma Su per L1

Suma L3 5202/1995
2187/2004

Suma Lima L3
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Az Or szá gos Élel mi szer biz ton sá gi és Táp lá ko zás tu do má nyi In té zet
k ö z  l e  m é  n y e

a 2007. január 1. és 2007. de cem ber 31. kö zött szak vé le mé nye zett, az élel mi szer-elõ ál lí tás te rü le tén tör té nõ
fel hasz ná lás ra meg fe le lõ nek ta lált tech no ló gi ai se géd anya gok jegy zé ké rõl

Ké szít mény neve Ha tó anyag(ok) For gal ma zó/(gyár tó)
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OÉTI szám

Bur sa SA1  cu kor ipa ri 
hab zás gát ló

zsír al ko hol po li éter, 
po li-ol-al ko xi lát

Al li ed So lu ti on 
Cent ral Eas tern Eu ro pe Kft.,
1115 Bu da pest, 
Frak nó u. 4.

1307-1/2007

Cal go nit Band fit 
sza lag ke nõ anyag

al ki la min, n-pro pa nol, ani o nos
és am fo ter ten zid 

Pen taC le an Kft.,
2049 Di ósd, 
Vad ró zsa u. 21.

3247/2007

E-COLL élel mi szer ipa ri 
ke nõ anyag

fe hér olaj ZLT 69 Kft.,
9011 Gyõr, 
Tö rök ve rõ u. 1.

2158-2/2007

E-COLL élel mi szer ipa ri ke nõ zsír 
1000 g

fe hér olaj, 
alu mí ni um-komp lex szap pan

ZLT 69 Kft., 
9011 Gyõr, 
Tö rök ve rõ u. 1.

2159-3/2007

E-COLL élel mi szer ipa ri ke nõ zsír 
400 g

fe hér olaj,
alu mí ni um-komp lex szap pan

ZLT 69 Kft.,
9011 Gyõr, 
Tö rök ve rõ u. 1.

2159-1/2007

E-COLL élel mi szer ipa ri 
ke nõ zsír-spray

fe hér olaj, 
alu mí ni um-komp lex szap pan

ZLT 69 Kft., 
9011 Gyõr, 
Tö rök ve rõ u. 1.

2159-2/2007

Ele fánt cu kor ol dó olaj pa raf fin vi zes emul zió Full In vest Bt.,
3300 Eger, 
Ki li án út 20.

1536/2007

Élel mi sze i pa ri ke nõ zsír-spray fe hér olaj ZLT 69 Kft.,
9011 Gyõr, 
Tö rök ve rõ u. 1.

2158-1/2007

Élel mi szer ipa ri olaj H1 spray fe hér olaj ZLT 69 Kft.,
9011 Gyõr, 
Tö rök ve rõ u. 1.

2160/2007

Erol ACF 12 szesz ipa ri 
hab zás gát ló ké szít mény

zsír sav és po li éter-po li ol 
zsír sav-ész te rek

He xa gon Ke res ke del mi Bt.,
1158 Bu da pest, 
An tal fa u. 57.

2192/2007

Gla na pon DS 22 cu kor ipa ri 
hab zás gát ló ké szít mény

po li mer po li al ko hol Ani lin Ke res ke del mi Zrt.,
1097 Bu da pest, 
Gu ba csi u. 10/a.

2262/2007

Lub ra K FPG UG 
élel mi szer ipa ri fe hér gép zsír

ás vány olaj, szer ves ben to nit NCH Hun ga ry Kft.,
1095 Bu da pest, 
Kvas say J. út 1.

1964/2007

Só tab let ta nát ri um-klo rid All che mie Vegy ipa ri, 
Ke res ke del mi Kft.,
8184 Ba la ton fûz fõ, 
Nike krt. 9.

1473/2007 
és 3101/2007

Van qu ish VP 1257 cu kor ipa ri
hab zás gát ló

po li-ol-al ko xi lát Al li ed So lu ti on 
Cent ral Eas tern Eu ro pe Kft.,
1115 Bu da pest, 
Frak nó u. 4.

1307-2/2007
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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

az Eu ró pai Gyógy szer könyv 6.0 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 6.0 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)4 sz. ha tá ro za ta alap -
ján 2008. ja nu ár 1. A 6.0  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

2.2.57. In duk tív csa to lá sú plaz ma atom emisszi ós spekt ro -
metria

2.2.58. In duk tív csa to lá sú plaz ma tö meg spekt ro met ria
2.7.28. Ko ló nia kép zõ sejt vizs gá la ta hu mán he mo po e ti kus 

pi ro ge ni tor sej tek meg ha tá ro zá sa cél já ra
2.7.29. Mag vas sej tek szá ma és élet ké pes sé ge
2.8.20. Nö vé nyi dro gok: min ta vé tel és min ta elõ ké szí tés
2.9.41. Gra nu lá tu mok és pel le tek ko pá si vesz te sé ge

Egye di cik ke lyek

Bis tor tae rhi zo ma (2384)
Cart ha mi flos (2386)
Cel lu lo sum mic roc ris tal li num car mel lo sum nat ri cum

(2050)
Da car ba zi num (1691)
Dext ra no me rum (2238)
Dor zo la mi di hyd roch lo ri dum (2359)
Fel bi na cum (2304)
Fe xo fe na di ni hyd roch lo ri cum (2280)
Fla vo xa ti hyd roch lo ri dum (1692)
Flu o res ce i num (2348)
Flu o ro do pae (18F) ab elect rop hi la subs ti tu ti o ne so lu tio

ini ec ta bi lis (1918)
Glyce ro li mo no cap ry las (2213)
Glyce ro li mo no cap ry lo cap ras (2392)
Har pa gop hy ti ext rac tum sic cum (1871)
In di na vi ri sul fas (2214)
Lan sop ra so lum (2219)
Mac ro gol 40 sor bi to li hep ta o le as (2396)
Mag ne sii cit ras an hyd ri cus (2339)
Met hy ler go met ri ni ma le as (1788)
Mo xi dec ti num ad usum ve te ri na ri um (1656)
Nor ges ti ma tum (2383)
No to gin seng ra dix (2383)
Ri to na vi rum (2136)
Ro pi va ca i ni hyd roch lo ri dum mo no hyd ri cum (2335)

Vac ci num cho le rae pe ro ra le inac ti va tum (2327)
Vac ci num mor bi ha e morr ha gi ci cu ni cu li inac ti va tum

(2325)
Vin po ce ti num (2139)

Mó do sí tott szö ve gek

Ál ta lá nos fe je ze tek

1. Ál ta lá nos tud ni va lók
2.2.17. Csep pe nés pont
2.2.20. Po tern ci o met ri ás tit rá lás
2.2.22. Atom emisszi ós spekt ro met ria
2.2.23. Atom ab szorp ci ós spekt ro met ria
2.4.8. Ne héz fé mek
2.4.15. Nik kel po li o lok ban
2.4.29. Ome ga-3-sa vak ban gaz dag zsí ros ola jok zsír -

sav össze té te le
2.5.12. Víz tar ta lom meg ha tá ro zá sa fél mik ro-mód szer rel
2.5.33. Összes fe hér je
2.6.9. Vizs gá lat ab nor má lis to xi ci tás ra
2.6.13. Nem ste ril ter mé kek mik ro bi o ló gi ai vizs gá la ta:

vizs gá lat meg ha tá ro zott mik ro or ga niz mu sok ra
2.7.2. An ti bi o ti ku mok mik ro bi o ló gi ai ér ték mé ré se
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 szor be ált te ta nusz-vak ci na ha tó ér té ké nek

meg ha tá ro zá sa
2.8.12. Nö vé nyi dro gok il ló olaj-tar tal má nak meg ha tá -

ro zá sa
3.1.1.1. Em be ri vér és vér ké szít mé nyek elõ ál lí tá sá hoz

hasz nált lá gyí tott poli(vi nil-klo rid)-ala pú anya gok
3.1.1.2. Em be ri vér és vér ké szít mé nyek transz fú zi ós

csö ve i nek elõ ál lí tá sá hoz hasz nált, lá gyí tott poli(vi nil-klo -
rid)-ala pú anya gok

3.1.3. Po li ole fi nek
3.1.4. Pa ren te rá lis és sze mé sze ti ké szít mé nyek tar tá lya i nak

elõ ál lí tá sá hoz hasz nált, ada lék anya got nem tar tal ma zó po -
li eti lén

3.1.5  Pa ren te rá lis és sze mé sze ti ké szít mé nyek tar tá lya i -
nak elõ ál lí tá sá hoz hasz nált, ada lék anya go kat tar tal ma zó
po li eti lén

3.1.6. Pa ren te rá lis és sze mé sze ti ké szít mé nyek tar tá lya i nak
és zá ró ele me i nek elõ ál lí tá sá hoz hasz nált po li pro pi lén

3.1.10. Nem in jek tá lás ra szánt vi zes ol da tok tar tá lya i -
nak elõ ál lí tá sá ra hasz nált, nem-lá gyí tott poli(vi nil-klo -
rid)-ala pú anya gok

3.1.11. Be vé tel re szánt, szá raz gyógy szer for mák tar tá -
lya i nak elõ ál lí tá sá hoz hasz nált, nem-lá gyí tott poli(vi -
nil-klo rid)-ala pú anya gok

3.1.14. Vi zes in fú zi ós ol da tok tar tá lya i nak elõ ál lí tá sá hoz
hasz nált, lá gyí tott poli(vi nil-klo rid)-ala pú anya gok

3.1.15. Nem pa ren te rá lis ké szít mé nyek tar tá lya i nak elõ -
ál lí tá sá hoz hasz nált poli(eti lén-te ref ta lát)
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3.2.2.1. Vi zes in fú zi ós ol da tok tá ro lá sá ra szánt mû -
anyag tar tá lyok

3.2.9. Pa ren te rá lis vi zes ol da tok, és li o fi le zett po rok tar -
tá lya i hoz hasz nált gumi zá ró ele mek

4. Re a gen sek
5.1.4. Gyógy szer ké szít mé nyek mik ro bi o ló gi ai tisz ta sá ga
5.2.1. Ter mi no logy used in mo nog raphs on bi o lo gi cal

pro ducts
5.14. Em be ri fel hasz ná lás ra szánt, gén be vi telt cél zó

gyógy sze rek
5.3. Bi o ló gi ai ér ték meg ha tá ro zá sok és vizs gá la tok ered -

mé nye i nek sta tisz ti kai ana li zi se

Ál ta lá nos cik ke lyek

Nö vé nyi dro gok (1433)
Mo nok lo ná lis an ti tes tek, em ber gyó gyá sza ti cél ra (2031)
Gyógy szer anya gok (2034)

Gyógy szer for mák

Sze mé sze ti gyógy szer ké szít mé nyek (1163)
Vég bél ben al kal ma zott/rek tá lis gyógy szer ké szít mé nyek

(1145)
Hü vely ben al kal ma zott/va gi ná lis gyógy szer ké szít mé nyek

(1164)

Egye di cik ke lyek 

Ab sint hii her ba (1380)
Aca cia gum mi dis per si o ne de sic ca tum (0308)
Aca ci ae gum mi (0307)
Acamp ro sa tum cal ci um 1585)
Ace bu to lo li hyd roch lo ri dum (0871)
Acec lo fe na cum (1281)
Ace sul fa mum ka li cum (1282)
Ace ta zo la mi dum (0454)
Acetyl cho li ni chlo ri dum (1485)
Acetyl cys te i num (0967)

b-Acetyl di go xi num (2168)
N-Acetylt ryp top ha num (1383)
N-Acetylty ro si num (1384)
Acid io pa no i cum (0700)
Acid io ta la mi cum (0751)
Acid pal mi ti cum (1904)
Aci dum acetyl sa li cy li cum (0309)
Aci dum adi pi cum (1586)
Aci dum al gi ni cum (0591)
Aci dum ami dot ri zo i cum di hyd ri cum (0873)
Aci dum ami no cap ro i cum (0874)
Aci dum ben zo i cum (0066)
Aci dum bo ri cum (0001)
Aci dum che no de o xy cho li cum (1189)
Aci dum cit ri cum an hyd ri cum (0455)
Aci dum cit ri cum mo no hyd ri cum (0456)
Aci dum glu ta mi cum (0750)

Aci dum io xag li cum (2009)
Aci dum ma le i cum (0365)
Aci dum ma li cum (2080)
Aci dum me fe na mi cum (1240)
Aci dum met hac ry li ci et et hy lis ac ry la tis poly me ry sa tum 

1:1 (1128)
Aci dum met hac ry li ci et et hy lis ac ry la tis poly me ry sa tum 

dis per sio 30 per cen tum (1129)
Aci dum met hac ry li ci et met hy lis met hac ry la tis poly me -

ry sa tum 1:1 (1127)
Aci dum met hac ry li ci et met hy lis met hac ry la tis poly me -

ry sa tum 1:2 (1130)
Aci dum na li di xi cum (0701)
Aci dum ni co ti ni cum (0459)
Aci dum ole i cum (1878)
Aci dum oxo li ni cum (1353)
Aci dum sa li cy li cum (0366)
Aci dum ste a ri cum (1474)
Aci dum tar ta ri cum (0460)
Aci dum tol fe na mi cum (2039)
Aci dum tra ne xa mi cum (0875)
Aci dum trich lo ra ce ti cum (1967)
Aci dum ur so de o xy cho li cum (1275)
Aci dun pi pe di mi cum tri hyd ri cum (1743)
Acit re ti num (1385)
Ade ni num (0800)
Ade no si num (1486)
Adeps la nae (0134)
Adeps la nae cum aqua (0969)
Agar (0310)
Agni cas ti fruc tus (2147)
Ag ri mo ni ae her ba (1587)
Ala ni num (0752)
Al ben da zo lum (1386)
Al bu mi ni hu ma ni so lu tio (0255)
Al che mil lae her ba (1387)
Al co hol cety li cus ste a ry li cus emul si fi cans B (0801)
Al co ho les adi pis la nae (0593)
Al lan to ni num (1288)
Al lii sa ti vi bul bi pul vis (1216)
Al lo pu ri no lum (0576)
Al ma ga tum (2010)
Aloe bar ba den sis (0257)
Aloe ca pen sis (0258)
Alp ra zo lum (1065)
Alp re no lo li hyd roch lo ri dum 0876)
Al tep la sum ad ini ec ta bi le (1170)
Alt ha e ae fo li um (1856)
Alt ha e ae ra dix (1126)
Alu mi nii mag ne sii si li cas (1388)
Alu mi nii oxi di hyd ri cum (0311)
Alu mi nii phosp ha tis hyd ri cus 1598)
Alu mi nii phosp ha tis li qu a men (2166)
Amb ro xo li hyd roch lo ri dum (1489)
Am fe ta mi ni sul fas (0368)
Ami ka ci ni sul fas (1290)
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Ami ka ci num (1289)
Ami nog lu tet hi mi dum (1291)
Ami sulp ri dum (1490)
Amit rip tily num hyd roch lo ri dum (0464)
Am mo nii bro mi dum (1389)
Am mo nii chlo ri dum (0007)
Am mo nii hyd ro ge no car bo nas (1390)
Amo bar bi ta lum (0594)
Amo bar bi ta lum nat ri cum (0166)
Amo xi cil li num nat ri cum (0577)
Amo xi cil li num tri hyd ri cum (0260)
Am pi cil li num an hyd ri cum (0167)
Am pi cil li num nat ri cum (0578)
Am pi cil li num tri hyd ri cum (0168)
An ge li cae ra dix (1857)
An ta zo li ni hyd roch lo ri dum (0972)
An tith rom bi num III hu ma num den sa tum (0878)
Apo morp hi ni hyd roch lo ri dum (0136)
Aqua ad di lu ti o nem so lu ti o num com cent ra ta rum ad he -

mo di aly sim (1167)
Ara chi dis ole um raf fi na tum (1171)
Ar gen ti nit ras (0009)
Ar gen tum col lo i da les ad usum ex ter num (2281)
Ar gi ni ni as par tas (2096)
Ar gi ni ni hyd roch lo ri dum (0805)
Ar gi ni num (0806)
Ar ni cae flos (1391)
Ar ti ca i ni hyd roch lo ri dum (1688)
As cor by lis pal mi tas (0807)
As pa ra gi num mo no hyd ri cum (2086)
As par ta mum (0973)
As te mi zo lum (1067)
Ate no lo lum (0703)
At ro pi ni sul fas (0068)
At ro pi num (2056)
Au ran tii ama ri flos (1810)
Azat hi op ri num (0369)
Aze las ti ni hyd roch lo ri dum (1633)
Ba cam pi cil li ni hyd roch lo ri dum (0808)
Bal lo tae nig rae her ba (1858)
Bar bi ta lum (0170)
Bec lo me ta so ni dip ro pi o nas an hyd ri cus (0654)
Bec lo me ta so ni dip ro pi o nas mo no hyd ri cus (1709)
Bel la don na pul vis nor ma tus (0222)
Bel la don nae fo li um (1054)
Bend rof lu met hi a zi dum (0370)
Benf lu o re xi hyd roch lo ri dum (1601)
Ben pe ri do lum (1172)
Ben to ni tum (0467)
Benzb ro ma ro num (1393)
Ben zo ca i num (0011)
Ben zo i lis pe ro xi dum cum aqua (0704)
Ben zyl pe ni cil li num ben zat hi num (0373)
Ben zyl pe ni cil li num ka li cum (0113)
Ben zyl pe ni cil li num nat ri cum (0114)
Ben zyl pe ni cil li num pro ca i num (0115)

Be ta his ti ni di hyd roch lo ri cum (1665)
Be ta his ti ni me si las (1071)
Be ta met ha zo ni dip ro pi o nas (0809)
Be ta met ha zo ni va le ras (0811)
Be ta met ha zo num (0312)
Be ta xo lo li hyd roch lo ri dum (1072)
Be tu lae fo li um (1174)
Be za fib ra tum (1394)
Bi fo na zo lum (1395)
Bi o ti num (1073)
Bi pe ri di ni hyd roch lo ri dum (1074)
Bi sa co dy lum (0595)
Bis mut hi sub car bo nas (0012)
Bis mut hi sub gal las (1493)
Bis mut hi sub nit ras pon de ro sus (1494)
Bis mut hi sub sa li cy las (1495)
Ble o my ci ni sul fas (0976)
Bol di fo li um (1396)
Bo rax (0013)
Brom he xi ni hyd roch lo ri dum (0706)
Brom pe ri do lum (1178)
Bromp he ni ra mi ni ma le as (0977)
Bro ti zo la mum (2197)
Bu de so ni dum (1075)
Buf lo me di li hyd roch lo ri dum (1398)
Bu me ta ni dum (1076)
Bu pi va ca i ni hy roch lo ri dum (1711)
Bup re norp hi num (1180)
Bus pi ro ni hyd roch lo ri dum (1711)
tert-Buty la mi ni pe rin dop ri lum (2019)
Cad mii sulp has hyd ri cus ad pre pa rat ions ho mo e o pat hi cas

(2143)
Cal ci fe di o lum (1295)
Cal cii ace tas (2128)
Cal cii as cor bas (1182)
Cal cii car bo nas (0014)
Cal cii chlo ri dum di hyd ri cum (0015)
Cal cii chlo ri dum he xa hyd ri cum (0707)
Cal cii fo li nas (0978)
Cal cii glu co hep to nas (1399)
Cal cii glu co nas (0172)
Cal cii glu co nas ad ini ec ta bi le (0979)
Cal cii glyce ri nop hosp has (0980)
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)
Cal cii lac tas an hyd ro us (2118)
Cal cii lac tas mo no hyd ri cus (2117)
Cal cii lac tas pen ta hyd ri cus (0468)
Cal cii lac tas tri hyd ri cus (0469)
Cal cii le vu li nas di hyd ri cus (1296)
Cal cii pan tot he nas (0470)
Cal cii ste a ras (0882)
Cal cii sul fas di hyd ri cus (0982)
Cal cit ri o lum (0883)
Ca len du lae flos (1297)
D-Camp ho ra (1400)
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Camp ho ra ra ce mi ca (0655)
Cap si ci fruc tus (1859)
Car ba cho lum (1971)
Car ba ma ze pi num (0543)
Car ba sa la tum cal ci um (1185)
Car bi do pum (0755)
Car bo ac ti va tus (0313)
Car bo cis te i num (0885)
Car bo me ra (1299)
Car bop la ti num (1081)
Car bo xy met hy la my lum nat ri cum C (1566)
Car mel lo sum cal ci cum (0886)
Car mel lo sum nat ri cum (0472)
Car mel lo sum nat ri cum subs ti tu tum hu mi le (1186)
Car te o lo li hyd roch lo ri cum (1972)
Car ve di lo lum (1745)
Ce fac lo rum (0986)
Ce fad ro xi li um mo no hyd ri cum (0813))
Ce fa le xi num mo no hyd ri cum (0708)
Ce fa man do li na fas (1402)
Ce fa pi ri num nat ri cum (1650)
Ce fa xi mum (1188)
Ce fa zo li num nat ri cum (0988)
Ce fe pi mi di hyd roch lo ri dum mo no hyd ri cum (2126)
Ce fo pe ra zo num nat ri cum (1404)
Ce fo xi ti num nat ri cum (0990)
Ce fu ro xi mum axe ti li (1300)
Ce fu ro xi mum nat ri cum (0992)
Ce lip ro lo li hyd roch lo ri dum (1632)
Cel lu lae stir pes ha e ma to po i e ti cae hu ma nae (2323)
Cel lu lo si ace tas bu ti ras (1406)
Cel lu lo si ace tas fta las (0314)
Cel lu lo si pul vis (0315)
Cel lu lo sum mic roc ris tal li num (0316)
Ce lu lo si ace tas (0887)
Cen ta u rii her ba (1301)
Cent el lae asi a ti cae her ba (1498)
Cet hyl py ri di nii chlo ri dum (0379)
Ce ti ri zi ni hyd roch lo ri dum (1084)
Cet ri mi dum (0378)
Cety lis pal mi tas (1906)
Cha mo mil lae ro ma nae flos (0380)
Che li do nii her ba (1861)
Chi to sa ni hyd roch lo ri cum (1774)
Chlo ram bu ci lum (0137)
Chlo ramp he ni co li nat rii suc ci nas (0709)
Chlo ramp he ni co li pal mi tas (0473)
Chlo ramp he ni co lum (0071)
Chlor bu ta no lum an hyd ri cum (0382)
Chlor bu ta no lum he mi hyd ri cum (0383)
Chlor cyc li zi ni hyd roch lo ri dum (1086)
Chlor di a ze po xi dum (0656)
Chlor he xi di ni di a ze pas (0657)
Chlor he xi di ni di hyd roch lo ri dum (0659)
Chlo ro qu i ni phosp has (0544)
Chlo rot hi a zi di (0385)

Chlorp he na mi ni ma le as (0386)
Chlorp ro ma di num (1087)
Chlorp ro ma zi ni hyd roch lo ri dum (0475)
Chlor ta li do num (0546)
Cho le cal ci fe ro lum (0072)
Cho le cal cip he ro lum den sa tum ole o sum (0575)
Cho le cal cip he ro lum in aqua dis per gi bi le (0598)
Cho le cal cip he ro lum pul vis (0574)
Cho lis ti me ta tum nat ri cum (0319)
Chond ro i ti ni nat rii sulp has (2064)
Chy mot ryp si num (0476)
Ci me ti di ni hyd roch lo ri dum (1500)
Ci me ti di num (0756)
Cin co nae cor tex (0174)
Cin na ri zi num (0816)
Ci sap ri di tart ras (1503)
Cisp la ti num (0599)
Cla rith ro my ci num (1651)
Cla zu ri lum ad usum ve te ri na ri um (1714)
Cle bop ri di ma las (1303)
Cle mas ti ni fu ma ras (1190)
Clin da mi ci ni hyd roch lo ri dum (0582)
Clin da mi ci ni phosp has (0996)
Clo ba za mum (1974)
Clo be ta so li pro pi o nas (2127)
Clo be ta so ni bu ti las (1090)
Clo mip ra mi ni hyd roch lo ri dum (0889)
Clo na ze pa mum (0890)
Clo ni di ni hyd roch lo ri dum (0477)
Clot ri ma zo lum (0757)
Clo za pi num (1191)
Co ca i ni hyd roch lo ri dum (0073)
Co de i ni phosp has he mi hyd ri cus (0074)
Co de i ni phosp has ses qu i hyd ri cus (0075)
Co de i num (0076)
Cof fe i num (0267)
Cof fe i num mo no hyd ri cum (0268)
Co lae se men (1504)
Co poly me rum met hac ry la tis buty la ti ba si cum (1975)
Co po vi do num (0891)
Co ri and ri fruc tus (1304)
Cor ti so ni ace tas (0321)
Cra te gi fo lii cum flo re ext rac tum sic cum (1865)
Cra te gii fo li um cum flo re (1432)
Cra te gii fruc tus (1220)
Cro ci stig ma ad pra e pa ra ti o nes ho mo e o pat hi cas (1624)
Cros car mel lo sum nat ri cum co ne xum (0985)
Cros po vi do num (0892)
Cup ri ace tas mo no hyd ri cus ad pra e pa ra ti o nes ho mo e o -

pat hi cas (2146)
Cup ri sulp has pen ta hyd ri cus (0894)
Cup ri sulp has, an hyd ri cus (0893)
Cup rum ad pra e pa ra ti o nes ho mo e o pat hi cas (1610)
Cy a mop si dis sem mis pul vis (1218)
Cy a no co bo la mi num (0547)
Cyc li zi ni hyd roch lo ri dum (1092)
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Cyc lo pen to la ti hyd roch lo ri dum mo no hyd ri cum (0895)
Cy na rae fo li um (1866)
Cys te i ni hyd roch lo ri dum mo no hyd ri cum (0895)
Cys te i num (0998)
Dal te pa ri num nat ri cum (1195)
Da na pa ro i dum nat ri cum (2090)
Dap so num (0077)
Dept ro pi ni cit ras (1308)
De qu a li ni chlo ri dum (1413)
De sip ra mi ni hyd roch lo ri dum (0481)
Des la no si dum (0482)
De so xy cor to ni ace tas (0322)
De to mi di ni hyd roch lo ri dum ad usum ve te ri na ri um (1414)
De xa met ha so ni ace tas (0548)
De xa met ha so num (0388)
Dexch lorp he ni ra mi ni ma le as (1196)
Dext ra num 1 ad ini ec ta bi le (1506)
Dext ro mo ra mi di tart ras (0021)
Dext rop ro po xyp he ni hyd roch lo ri dum (0713)
Di a zo xi dum (0550)
Dib romp ro pa mi di ni di i se ti o nas (2300)
Dic la zu ri lum ad usum ve te ri na ri um (1718)
Dic lo fe na cum kal ci cum (1508)
Dic lo fe na cum nat ri cum (1002)
Dic lo xa cil li num nat ri cum (0663)
Di cyc lo ve ri ni hyd roch lo ri dum (1197)
Di e nest ro lum (0483)
Di et hyl car ba ma zi ni cit ras (0271)
Di et hy lengly co li pal mi tos te a ras (1415)
Di et hyls til best ro lum (0484)
Di gi ta lis pur pu re ae fo li um (0117)
Di gi to xi num (0078)
Di hyd ro er go ta mi ni me si las (0551)
Di hyd ro er go ta mi ni tart ras (0600)
Di ka lii phosp has (1003)
Dil ti a ze mi hyd roch lo ri dum (1004)
Di men hyd ri na tum (0601)
Di me tin de ni ma le as (1417)
Di nat rii phosp has an hyd ri cus (1509)
Dip hen hyd ra mi ni hyd roch lo ri dum (0023)
Dip he no xy la ti hyd roch lo ri dum (0819)
Dip rop hyl li num (0486)
Di py ri da mo lum (1199)
Di rith ro my ci num (1313)
Di so py ra mi di phosp has (1005)
Dith ra no lum (1007)
Do bu ta mi ni hyd roch lo ri dum (1200)
Dom pe ri do ni ma le as (1008)
Dom pe ri do num (1009)
Do pa mi ni hyd roch lo ri dum (0664)
Do su le pi ni hyd roch lo ri dum (1314)
Do xap ra mi hyd roch lo ri dum (1201)
Do xe pi ni hyd roch lo ri dum (1096)
Do xy cyc li ni hyc las (0272)
Do xy cyc li num mo no hyd ri cum (0820)
Dro pe ri do lum (1010)

Echi na ce ae an gus ti fo lii 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)
Eco na zo li nit ras (0665)
Ele ut he ro coc ci ra dix (1419)
Eme ti ni hyd roch lo ri dum hep ta hyd ri cum (0080)
Eme ti ni hyd roch lo ri dum pen ta hyd ri cum (0081)
Ena lap ri li ma le as (1420)
Eno xa pa ri num nart ri cum (1097)
Eno xo lo num (1511)
Ep hed ri ni hyd roch lo ri dum (0487)
Ep hed ri ni ra ce mi cum hyd roch lo ri dum (0715)
Ep hed ri num an hyd ri cum (0488)
Ep hed ri num he mi hyd ri cum (0489)
Equ i se ti her ba (1825)
Er go met ri ni ma le as (0223)
Eryth ro my ci ni et hyl suc ci nas (0274)
Eryth ro my ci ni ste a ras (0490)
Eryth ro my ci num (0179)
Eryth ro po i e ti ni so lu tio con cent ra ta (1316)
Es ke ta mi ni hyd roch lo ri dum (1742)
Est ra di o li ben zo as (0139)
Est ra di o li va le ras (1614)
Est ri o lum (1203)
Et hac ri di ni lac tas mo no hyd ri cus (1591)
Et ham bu to li hyd roch lo ri dum (0553)
Et hiny lest ra di o lum (0140)
Et hi o na mi dum (0141)
Et hyl cel lu lo sum (0822)
Eti lef ri ni hyd roch lo ri dum (1205)
Eto do la cum (1422)
Eto fyl li num (0492)
Eu calyp ti fo li um (1320)
Fac tor VII co a gu la ti o nis hu ma nus (1224)
Fac tor XI co a gu la ti o nis hu ma nus (1644)
Fa go py ri her ba (2184)
Fe ban te lum ad usum ve te ri na ri um (2176)
Fe lo di pi num (1013)
Fen ben da zo lum ad usum ve te ri na ri um (1208)
Fen bu fe num (1209)
Fe no fib ra tum (1322)
Fe no te ro li hyd rob ro mi dum (0901)
Fen tany li cit ras (1103)
Fen tany lum (1210)
Fen ti co na zo li nit ras (1211)
Fer ro si fu ma ras (0902)
Fer ro si glu co nas (0493)
Fer ro si sulp has de sic ca tus (2340)
Fer rum ad pre pa rat io nes ho mo e o pat hi cas (2026)
Fi li pen du lae ul ma ri nae her ba (1868)
Fi nas te ri dum (1615)
Flu ben da zo lum (1721)
Fluc lo xa cil li num nat ri cum (0668)
Flu co na zo lum (2287)
Flu cy to si num (0766)
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Flud ro cor ti so ni ace tas (0767)
Flu ma ze ni lum (1326)
Flu me qu i num (1517)
Flu me ta so ni pi va las (1327)
Flu na ri zi ni di hyd roch lo ri dum (1722)
Flu nit ra ze pa mum (0717)
Flu ni xi ni meg lu mi num ad usum ve te ri na ri um (1696)
Flu o ci no lo ni ace to ni dum (0494)
Flu o cor to lo ni pi va las (1212)
Flu o res ce i num nat ri cum (1213)
Flu o ro u ra ci lum (0611)
Flu pen ti xo li di hyd roch lo ri dum (1693)
Flu ra ze pa mi mo no hyd roch lo ri dum (0905)
Flus pi ri le num (1723)
Flut ri ma zo lum (1424)
Fos fo my ci num cal ci cum (1328)
Fos fo my ci num nat ri cun (1329)
Fran gu lae cor tex (0025)
Fra xi ni fo li um (1600)
Fruc to sum (0188)
Fu cus vel As cop hyl lum (1426)
Fu ma ri ae her ba (1869)
Fu ro se mi dum (0391)
Ga lac to sum (1215)
Gal la mi ni tri et hi o di dum (0181)
Ge la ti na (0330)
Gen ta mi ci ni sulp has (0331)
Gink go nis fo li um (1828)
Gin seng ra dix (1523)
Gli benc la mi dum (0718)
Glic la zi dum (1524)
Gli pi zi dum (0906)
Glu ca go num hu ma num (1635)
Glu co sum an hyd ri cum (0177)
Glu co sum li qu i dum dis per si o ne de sic ca tum (1525)
Glu co sum mo no hyd ri cum (0178)
Glu tat hi o num (1670)
Glyce ro li di be he nas (1427)
Glyce ro li mo no li no le as (1429)
Glyce ro li mo no-ole as (1430)
Glyci num (0614)
Go na dot rop hi num cho ri o ni cum (0498)
Gos si pi ole um hyd ro ge na tum (1305)
Gra mi nis rhi zo ma (1306)
Gra ni set ro ni hyd roch lo ri dum (1695)
Gri se o ful vi num (0182)
Gu a net hi di ni mo no sulp has (0027)
Guar ga lac to man na num (0908)
Ha lo fant ri ni hyd roch lo ri dum (1979)
Ha lo pe ri do lum (0616)
Ha ma me li dis fo li um (0909)
Har pa gop hy ti ra dix (1095)
He de rae fo li um (2148)
He de ra he lix ad pre pa rat io nes ho mo e o pat hi cas (2092)
He pa ri na mas sae mo le cu la ris mi no ris (0828)
He pa ri num cal ci cum (0332)

He pa ri num nat ri cum (0333)
Hep ta mi no li hyd roch lo ri dum (1980)
He xa mi di ni di i se ti o nas (1436)
He xo bar bi ta lum (0183)
Hi bis ci sab da rif fae flos (1623)
Hid ras tis rhi zo ma (1831)
Hi pe ri ci her ba (1438)
His ta mi ni di hyd roch lo ri dum (0143)
His ti di ni hyd roch lo ri dum mo no hyd ri cum (0910)
His ti di num (0911)
Ho mat ro pi ni hyd rob ro mi dum (0500)
Ho mat ro pi ni met hylb ro mi dum (0720)
Hy a lu ro ni da sum (0912)
Hyd rargy rum dich lo ri dum (0120)
Hyd roch lo rot hi a zi dum (0394)
Hyd ro cor ti so ni ace tas (0334)
Hyd ro cor ti so ni hyd ro ge no suc ci nas (0768)
Hyd ro cor ti so num (0335)
Hyd ro morp ho ni hyd roch lo ri dum (2099)
Hyd ro xo co ba la mi ni ace tas (0913)
Hyd ro xo co ba la mi ni chlo ri dum (0914)
Hyd ro xo co ba la mi ni sulp has (0915)
Hyd ro xy et hyl cel lu lo sum (0336)
Hyd ro xyp ro pyl cel lu lo sum (0337)
Hyd ro xy zi ni hyd roch lo ri dum (0916)
Hy mec ro mo num (1786)
Hy os ci ni butylb ro mi dum (0737)
Hy os cy a mus ni ger ad pre pa rat io nes ho mo e o pat hi as (2091)
Hy pe ri cum per fo ra tum ad pre pa rat io nes ho mo e o pat hi cas 

(2028)
Hyp ro mel lo si phtha la tum (0347)
Hyp ro mel lo sum (0348)
Ibup ro fe num (0721)
Icht ham mo lum (0917)
Imi pe ne mum (1226)
Imip ra mi ni hyd roch lo ri dum (0029)
Im mu nog lo bu li num hu ma num an ti-D (0557)
Im mu nog lo bu li num hu ma num an ti-D ad usum int ra ve -

no sum (1527)
In da pa mi dum (1108)
In dii (111In) pen te ta tis so lu tio ini ec ta bi lis (0670)
In do me ta ci num (0092)
In su li ni zin ci sus pen sio ini ec ta bi lis (0837)
In su li ni zin ci amorp hi sus pen sio ini ec ta bi lis (0835)
In su li ni zin ci cris tal li ni sus pen sio ini ec ta bi lis (0836)
In su li num as par tum (2084)
In su li num bip ha si cum ini ec ta bi le (0831)
In su li num bip ha si cum isop ha num ini ec ta bi le (0832)
In su li num bo vi num (1637)
In su li num hu ma num (0838)
In su li num isop ha num ini ec ta bi le (0833)
In su li num lisp ro rum (2085)
In su li num por ci num (1638)
Io pa mi do lum (1115)
Ipe ca cu an hae pul vis nor ma tus (0093)
Ipe ca cu an hae ra dix (0094)
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Iso co na zo li nit ras (1017)
Iso co na zo lum (1018)
Iso le u ci num (0770)
Iso ni a zi dum (0146)
Iso sor bi di di nit ras di lu tus (1117)
Iso sor bi di mo no nit ras di lu tus (1118)
Isox sup ri ni hyd roch lo ri dum (1119)
Is ra di pi num (2110)
It ra co na zo lum (1335)
Iver mec ti num (1336)
Jo sa my ci ni pro pi o nas (1982)
Ka lii ace tas (1139)
Ka lii bro mi dum (0184)
Ka lii car bo nas (1557)
Ka lii chlo ri dum (0185)
Ka lii cit ras (0400)
Ka lii di hyd ro ge nop hosp has (0920)
Ka lii hyd ro ge no as par tas he mi hyd ri cus (2076)
Ka lii hyd ro ge no car bo nas (1141)
Ka lii hyd ro ge no tart ras (1984)
Ka lii hyd ro xi dum (0840)
Ka lii io di dum (0186)
Ka lii me ta bi sulp his (2075)
Ka lii nat rii tart ras tet ra hyd ri cus (1986)
Ka lii nit ras (1465)
Ka lii perch lo ras (1987)
Ka lii sor bas (0618)
Ka lii sulp has (1622)
Ka na my ci ni sulp has aci dus (0033)
Ke to co na zo lum (0921)
Ke to ro la cum tro me ta mo lum (1755)
Ke to ti fe ni hyd ro ge no fu ma ras (1592)
La be ta lo li hyd roch lo ri dum (0923)
Lac ti to li mo no hyd ri cum (1337)
Lac to sum an hyd ri cum (1061)
Lac to sum mo no hyd ri cum (0187)
La nu go cel lu lo si ab sor bens (0034)
La nu go gos sy pii ab sor bens (0036)
Le o nu ri car di a cae her ba (1833)
Le u ci num (0771)
Le va mi so li hyd roch lo ri dum (0726)
Le vist ri ci ra dix (1233)
Le vo ca bas ti ni hyd roch lo ri dum (1484)
Le vo car ni ti num (1339)
Le vo do pum (0038)
Le vo mep ro ma zi ni hyd roch lo ri dum (0505)
Le vo mep ro ma zi ni ma le as (0925)
Le vo met ha do ni hyd roch lo ri dum (1787)
Le vo nor gest re lum (0926)
Le vot hy ro xi ni nat ri cum (0401)
Li chen is lan di cus (1439)
Li do ca i num hyd roch lo ri dum (0227)
Lini se men (0095)
Li ot hy ro ni num nat ri cum (0728)
Li qu i ri ti ae ra dix (0277)
Li si nop ri lum di hyd ri cum (1120)

Lit hii car bo nas (0228)
Lith ri her ba (1537)
Lo pe ra mi di hyd roch lo ri dum (0929)
Lo ra ze pa mum (1121)
Lu pu li flos (1222)
Lynest re no lum (0558)
Lysi ni hyd roch lo ri dum (0930)
Mac rogly ce ri do rum cap ry lo cap ra tes (1184)
Mac ro gol 6 glyce ro li cap ry lo cap ras (1443)
Mac ro golgly ce ri do rum ste a ra tes (1268)
Mac ro golgly ce ro li co co a tes (1122)
Mac ro go li 15 hyd ro xys te a ras (2052)
Mac ro go li et her la u ry li cus (1124)
Mac ro go li ole as (1618)
Mag ne sii ace tas tet ra hyd ri cus (2035)
Mag ne sii as par tas di hyd ri cus (1445)
Mag ne sii chlo ri dum 4.5-hyd ri cum (1341)
Mag ne sii chlo ri dum he xa hyd ri cum (0402)
Mag ne sii glyce rop hosp has (1446)
Mag ne sii hyd ro xi dum (0039)
Mag ne sii oxi dum le vis (0040)
Mag ne sii oxi dum pon de ro sus (0041)
Mag ne sii pe ro xi dum (1540)
Mag ne sii ste a ras (0229)
Mag ne sii sub car bo nas le vis (0042)
Mag ne sii sub car bo nas pon de ro sus (0043)
Mag ne sii sulp has hep ta hyd ri cus (0044)
Mag ne sii tri si li cas (0403)
Mal ti to lum (1235)
Mal to dext ri num (1542)
Mal vae sil vest ris flos (1541)
Man ga ni sulp has mo no hyd ri cus (1543)
Mar ru bi her ba (1835)
Mat ri ca ri ae flos (0404)
Me ben da zo lum (0845)
Med ro xyp ro ges te ro ni ace tas (0673)
Me gest ro li ace tas (1593)
Meg lu mi num (2055)
Me li lo ti her ba (2120)
Me lis sae fo li um (1447)
Me nyant hi dis tri fo la tae fo li um (1605)
Me pi va ca i ni hyd roch lo ri dum (1242)
Me py ra mi ni ma le as (0278)
Me sa la zi num (1699)
Mes te ro lo num (1730)
Mest ra no lum (0509)
Me ta mi zo lum nat ri cum (1346)
Met for mi ni hyd roch lo ri dum (0931)
Met ha do ni hyd roch lo ri dum (0408)
Met ha qu a lo num (0510)
Met he na mi num (1545)
Met hi o ni num (1027)
DL-Met hi o ni num (0624)
Met hy lat ro pi ni bro mi dum (0511)
Met hy lat ro pi ni nit ras (0512)
Met hyl cel lu lo sum (0345)
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Met hyl hyd ro xy et hyl cel lu lo sum (0346)
Met hy lis pa ra hyd ro xy ben zo as (0409)
Met hy lis pa ra hyd ro xy ben zo as nat ri cus (1262)
Met hylp he no bar bi ta lum (0189)
Met hylp red ni so lo ni ace tas (0933)
Met hylp red ni so lo ni hyd ro ge no suc ci nas (1131)
Met hylp red ni so lo num (0561)
Met hyl tes tos te ro num (0410)
Met hylt hi o ni nii chlo ri dum (1132)
Me toc lop ra mi dum (1348)
Me to la zo num (1757)
Me top ro lo li suc ci nas (1448)
Me top ro lo li tart ras (1028)
Met ri fo na tum (1133)
Met ro ni da zo lum (0675)
Mi co na zo li nit ras (0513)
Mi da zo la mum (0936)
Mil le fo lii her ba (1382)
Mi no cyc li ni hyd roch lo ri dum di hyd ri cum (1030)
Mi no xi di lum (0937)
Mo da fi ni lum (2307)
Mo me ta so ni fu ro as (1449)
Mo ran te li hyd ro ge no tart ras ad usum ve te ri na ri um (1546)
Mo xo ni di num (1758)
Mu pi ro ci num (1450)
Mu pi ro ci num cal ci cum (1451)
Myrr ha (1349)
Myr til li fruc tus re cens (1602)
Myr til li fruc tus sic cas (1588)
Nad ro pa ri num cal ci cum (1134)
Naf tid ro fu ry li hyd ro ge no o xa las (1594)
Nap ha zo li ni hyd roch lo ri dum (0730)
Nap ha zo li ni nit ras (0147)
Nap ro xe num (0731)
Nat rii ace tas tri hyd ri cus (0411)
Nat rii al gi nas (0625)
Nat rii ami no sa li cy la di hyd ras (1993)
Nat rii as cor bas (1791)
Nat rii au rot hi o ma las (1994)
Nat rii ben zo as (0123)
Nat rii bro mi dum (0190)
Nat rii cal cii ede tas (0231)
Nat rii cap ry las (1471)
Nat rii chlo ri dum (0193)
Nat rii cit ras (0412)
Nat rii cro mog li cas (0562)
Nat rii cyc la ma te (0774)
Nat rii di hyd ro ge nop hosp has di hyd ri cus (0194)
Nat rii flu o ri dum (0514)
Nat rii glyce rop hosp has hyd ri cus (1995)
Nat rii hy a lu ro nas (1472)
Nat rii hyd ro gen car bo nas (0195)
Nat rii hyd ro xi dum (0677)
Nat rii io di dum (0196)
Nat rii molyb das di hyd ras (1565)
Nat rii per bo ras hyd ri cus (1997)

Nat rii polysty re ne sulp ho nas (1909)
Nat rii pro pi o nas (2041)
Nat rii sa li cy las (0413)
Nat rii ste a ras (2058)
Nat rii sulp has an hyd ri cus (0099)
Nat rii sulp has de ca hyd ri cus (0100)
Nat rii valp ro as (0678)
Ne os tig mi ni bro mi dum (0046)
Ne os tig mi ni me til sul fas (0626)
Ne til mi ci ni sulp has (1351)
Ne vi ra pi num an hyd ri cum (2255)
Nic lo sa mi dum an hyd ri cum (0679)
Nic lo sa mi dum mo no hyd ri cum (0680)
Ni co ti na mi dum (0047)
Ni fe di pi num (0627)
Ni fu ro xa zi dum (1999)
Ni me su li dum (1548)
Ni mo di pi num (1245)
Nit ra ze pa mum (0415)
Nit ren di pi num (1246)
Nit ro fu ra lum (1135)
Nit ro fu ran to i num (0101)
Ni za ti di num (1453)
No me gest ro li ace tas (1551)
No no xi no lum 9 (1454)
Nor ad re na li ni hyd roch lo ri dum (0732)
Nor ad re na li ni tart ras (0285)
No ret his te ro ni ace tas (0850)
No ret his te ro num (0234)
Norf lo xa ci num (1248)
Nor gest re lum (0940)
Nort ripty li ni hyd roch lo ri dum (0941)
Nos ca pi ni hyd roch lo ri dum (0515)
Nos ca pi num (0516)
Of lo xa ci num (1455)
Oli ba num in di cum (2310)
Ol sa la zi num nat ri cum (1457)
Ono ni dis ra dix (1879)
Opii ext rac tum sic cum nor ma tum (1839)
Opii pul vis nor ma tus (1840)
Opii tinc tu ra nor ma ta (1841)
Opi um cru dum (0777)
Ori ga ni her ba (1880)
Orp he nad ri ni cit ras (1759)
Orp he nad ri ni hyd roch lo ri dum (1760)
Ort ho sip ho nis fo li um (1229)
Ory zae amy lum (0349)
Ou a ba i num (0048)
Oxa lip la ti num (2017)
Oxa ze pa mum (0778)
Ox fen da zo lum ad usum ve te ri na ri um (1458)
Oxit ro pii bro mi dum (2170)
Oxp re no lo li hyd roch lo ri dum (0628)
Oxy bup ro ca i ni hyd roch lo ri dum (1251)
Oxy buty ni ni hyd roch lo ri dum (1354)
Oxy me ta zo li ni hyd roch lo ri dum (0943)
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Oxy to ci num (0780)
Pac li ta xe lum (1794)
Panc re a tis pul vis (0350)
Pa pa ve ri ni hyd roch lo ri dum (0102)
Pa pa ve ris rho e a dos flos (1881)
Pa ra ce ta mo lum (0049)
Pa raf fi num so li dum (1034)
Par na pa ri num nat ri cum (1252)
Pa ro xe ti ni hyd roch lo ri dum an hyd ri cum (2283)
Pa ro xe ti ni hyd roch lo ri dum he mi hyd ri cum (2018)
Pas sif lo rae her ba (1459)
Pe lar go nii ra dix (2264)
Pen bu to lo li sulp has (1461)
Pe ni cil la mi num (0566)
Pen ta e ryth rity li tet ra nit ras di lu tus (1355)
Pen ta mi di ni di i se ti o nas (1137)
Pen ta zo ci ni lac tas (2000)
Pen to bar bi ta lum (0200)
Pen to bar bi ta lum nat ri cum (0419)
Pep si ni pul vis (0682)
Per go li di me si las (1555)
Pet hi di ni hyd roch lo ri dum (0420)
Phe ni ra mi ni ma le as (1357)
Phe no bar bi ta lum (0201)
Phe no bar bi ta lum nat ri cum (0630)
Phe nolpht ha le i num (1584)
Phe nol sul fonpht ha le i num (0242)
Phe no xy met hyl pe ni cil li num (0148)
Phen to la mi ni me si las (1138)
Pheny la la ni num (0782)
Pheny leph ri ni hyd roch lo ri dum (0632)
Pheny leph ri num (1035)
Phenylp ro pa no la mi ni hyd roch lo ri dum (0683)
Pheny to i num (1253)
Pheny to i num nat ri cum (0521)
Phol co di num (0522)
Phthalyl sul fat hi a zo lum (0352)
Phy sos tig mi ni sa li cy las (0286)
Phy sos tig mi ni sulp has (0684)
Phy tos te ro lum (1911)
Pi lo car pi ni nit ras (0104)
Pi lo car pi ni hyd roch lo ri dum (0633)
Pi mo zi dum (1254)
Pin do lo lum (0634)
Pi pe ra cil li ni nat ri cum (1168)
Pi pe ra cil li num (1169)
Pi pe ra zi ni adi pas (0423)
Pi pe ra zi ni cit ras (0424)
Pi ra ce ta mum (1733)
Pi re ta ni dum (1556)
Pi ro xi ca mum (0944)
Pi vam pi cil li num (0852)
Piv me cil li na mi hyd roch lo ri dum (1359)
Plan ta gi nis ova tae se men (1333)
Plan ta gi nis ova tae se mi nis te gu men tum (1334)
Plan ta i nis lan co le a tea fo li um (1884)

Plas ma hu ma num ad se pa ra ti o nem (0853)
Plas ma hu ma num ad se pa ra ti o nem (0853)
Poly(al co hol viny li cus) (1961)
Poly(viny lis ace tas) (1962)
Poly(viny lis ace tas) dis per sio 30 per cen tum (2152)
Po lyac ry la tis dis per sio 30 per cen tum (0733)
Poly go ni avi cu la ris her ba (1885)
Po vi do num io di na tum (1142)
Pra vas ta ti num nat ri cum (2059)
Pra ze pa mum (1466)
Pra zo si ni hyd roch lo ri dum (0856)
Pred ni car ba tum (1467)
Pred ni so lo ni ace tas (0734)
Pred ni so lo ni pi va las (0736)
Pred ni so lo num (0353)
Pred ni so num (0354)
Pri lo ca i ni hyd roch lo ri dum (1363)
Pri ma qu i ni dip hosp has (0635)
Pri mi do num (0584)
Pri mu lae ra dix (1364)
Pro be ne ci dum (0243)
Pro ca i na mi di hyd roch lo ri dum (0567)
Pro ca i ni hyd roch lo ri dum (0050)
Proch lor pe ra zi ni ma le as (0244)
Pro ges te ro num (0429)
Pro gu a ni li hyd roch lo ri dum (2002)
Pro li num (0785)
Pro ma zi ni hyd roch lo ri dum (1365)
Pro met ha zi num hyd roch lo ri dum (0524)
Pro pa ce ta mo li hyd roch lo ri dum (1366)
Pro pa fe no ni hyd roch lo ri dum (2103)
Pro pant he li ni bro mi dum (0857)
Prop ra no lo li hyd roch lo ri dum (0568)
Pro py lis gal las (1039)
Pro py lis pa ra hyd ro xy ben zo as (0431)
Pro py lis pa ra hyd ro xy ben zo as nat ri cus (1263)
Pro pylt hi o u ra ci lum (0525)
Pro ta mi ni hyd roch lo ri dum (0686)
Pro ta mi ni sulp has (0569)
Proth rom bi num mul tip lex hu ma num (0554)
Proth rom bi num mul tip lex hu ma num (0554)
Pro xyp hyl li num (0526)
Pru ni af ri ca nae cor tex (1886)
Pse u do ep hed ri ni hyd roch lo ri dum (1367)
Psyl lii se men (0858)
Py ran te li em bo nas (1680)
Py ra zi na mi dum (0859)
Py ri dos tig mi ni bro mi dum (1255)
Py ri do xi ni hyd roch lo ri dum (0245)
Py ri met ha mi num (0288)
Qu er cus cor tex (1887)
Qu i ni ni hyd roch lo ri dum (0018)
Qu i ni ni sulp has (0019)
Ra mip ri lum (1368)
Re pag li ni dum (2135)
Rham ni purs hi a nae cor tex (0105)
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Rha ta ni ae ra dix (0289)
Rhei ra dix (0291)
Ri ba vi ri num (2109)
Ri bo fla vi ni nat rii phosp has (0786)
Ri bof la vi num (0292)
Ri ci ni ole um hyd ro ge na tum (1497)
Ri fa bu ti num (1657)
Ris pe ri do num (1559)
Ro sae pse u dof ruc tus (1510)
Ro xith ro my ci num (1146)
Rus ci rhi zo ma (1847)
Sa ba lis ser ru la tae fruc tus (1848)
Sac cha ri spha e rae (1570)
Sac cha rum (0204)
Sal bu ta mo li sulp has (0687)
Sal bu ta mo lum (0529)
Sa li cis cor tex (1583)
Sam bu ci flos (1217)
Se me car pus ana car di um ad pre pa rat io nes ho mo e o pat hi cas

(2094)
Sen nae fo li um (0206)
Sen nae fruc tus acu ti fo li ae (0207)
Sen nae fruc tus an gus ti fo li ae (0208)
Se ri num (0788)
Ser pyl li her ba (1891)
Si li ca ad usum den ta lem (1562)
Si li ca col lo i da lis an hyd ri ca (0434)
Si li ca col lo i da lis hyd ri ca (0738)
Si li ca hyd rop ho bi ca col lo i da lis (2208)
Sily bi ma ri a ni fruc tus (1860)
So i ae ole um raf fi na tum (1265)
So la ni amy lum (0355)
So li da gi nis her ba (1892)
So li da gi nis vir ga u re ae her ba (1893)
So ta lo li hyd roch lo ri dum (2004)
Spi ro no lac to num (0688)
Squ a la num (1630)
Stan no si chlo ri dum di hyd ri cum (1266)
Stra mo nii fo li um (0246)
Stra mo nii pul vis nor ma tus (0247)
Stron tii (89Sr) chlo ri di so lu tio ini ec ta bi lis (1475)
Suc cinyl sul fat hi a zo lum (0357)
Sul fa di a zi num (0294)
Sul fa di mi di num (0295)
Sul fa do xi num (0740)
Sul fa fu ra zo lum (0741)
Sul fa gu a ni di num (1476)
Sul fa me ra zi num (0358)
Sul fa met hi zo lum (0637)
Sul fa met ho xa zo lum (0108)
Sul fa met ho xy py ri da zi num ad usum ve te ri na ri um (0638)
Sul fa ni la mi dum (1571)
Sul fa sa la zi num (0863)
Sul fat hi a zo lum (0742)
Sul fin py ra zo num (0790)
Sul fi so mi di num (0639)

Su lin da cum (0864)
Sul pi ri dum (1045)
Su xi bu zo num (1574)
Tal cum (0438)
Ta na ce ti part he ni ii her ba (1516)
Tan ni num (1477)
Tech ne tii (99mTc) mac ro sal bi sus pen sio ini ec ta bi lis (0296)
Te ma ze pa mum (0954)
Ter bi na fi ni hyd roch lo ri dum (1734)
Ter bu ta li ni sulp has (0690)
Ter co na zo lum (1270)
Ter fe na di num (0955)
Tes tos te ro ni pro pi o nas (0297)
Tes tos te ro num (1373)
Tet ra ca i ni hyd roch lo ri dum (0057)
Tet ra cyc li num (0211)
Tet ra cyc li ni hyd roch lo ri dum (0210)
Tet ra ze pa mum (1738)
Tet ry zo li ni hyd roch lo ri dum (2101)
The ob ro mi num (0298)
The op hyl li num (0299)
The op hyl li num mo no hyd ri cum (0302)
Thi a ma zo lum (1706)
Thi a mi ni nit ras (0531)
Thi amp he ni co lum (0109)
Thi o ri da zi ni hyd roch lo ri dum (0586)
Thre o ni num (1049)
Ti a mu li ni hyd ro ge no fu ma ras ad usum ve te ri na ri um (1659)
Ti a mu li num ad usum ve te ri na ri um (1660)
Ti ap ri di hyd roch lo ri dum (1575)
Ti bo lo num (1739)
Ti car cil li num nat ri cum (0956)
Ti li ae flos (0957)
Ti mo lo li ma le as (0572)
Ti ni da zo lum (1051)
Tin za pa ri num nat ri cum (1271)
Tol bu ta mi dum (0304)
To ra se mi dum an hyd ri cum (2132)
Tor men til lae rhi zo ma (1478)
To sylch lo ra mi dum nat ri cum (0381)
Tra ma do li hyd roch lo ri dum (1681)
Tre ti no i num (0693)
Tri a ce ti num (1106)
Tri am te re num (0058)
Tri cal cii phosp has (1052)
Trif lu o pe ra zi ni hyd roch lo ri dum (0059)
Tri gon el lae fo e nug ra e ci se men (1323)
Tri he xyp he ni dy li hyd roch lo ri dum (1626)
Tri me ta zi di ni di hyd roch lo ri dum (1741)
Tri met hop ri mum (0060)
Tri mip ra mi ni ma le as (0534)
Tri ti ci amy lum (0359)
Tro me ta mo lum (1053)
Tro pi set ro ni hyd roch lo ri dum (2102)
Tros pii chlo ri dum (1798)
Tro xe ru ti num (2133)
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Tryp si num (0694)
Tryp top ha num (1272)
Tyro si num (1161)
Ubi de ca re no num (1578)
Ure um (0743)
Uro fol lit ro pi num (0958)
Uro ki na sum (0695)
Ur ti ca di o i ca ad pre pa rat io nes ho mo e o pa ti cas (2030)
Ur ti cae fo li um (1897)
Uvae ursi fo li um (1054)
Vac ci ne per tus sis sine cel lu lis co pu ri fi ca tum ad sor ba tum 

(1595)
Vac ci num bur si ti dis in fec ti vae avi a ri ae inac ti va tum (0960)
Vac ci num bru cel lo sis (Bru cel la me li ten sis stir pe Rev. 1)

vi vum ad usum ve te ri na ri um (0793)
Vac ci num ca li ci vi ro sis fe li nae vi vum (1102)
Vac ci num dipht he ri ae, te ta ni et per tus sis sine cel lu lis ex 

ele men tis pra e pa ra tum ad sor ba tum (1931)
Vac ci num dipht he ri ae, te ta ni, per tus sis sine cel lu lis ex

ele men tis pra e pa ra tum cum que ha e mop hi li stir bi b co ni u -
ga tum ad sor ba tum (1932)

Vac ci num dipht he ri ae, te ta ni, per tus sis sine cel lu lis ex
ele men tis pre pa ra tum et he pa ti dis B (ADNr) ad sor ba tum
(1933)

Vac ci num dipht he ri ae, te ta ni, per tus sis sine cel lu lis ex
ele men tis pra e pa ra tum et po li o me li ti dis inac ti va tum ad -
sor ba tum (1934)

Vac ci num dipht he ri ae, te ta ni, per tus sis sine cel lu lis ex
ele men tis pra e pa ra tum he pa ti dis B (ADNr), po li o my e li ti dis
inac ti va tum et ha e mop hi li stir pi b co ni u ga tum ad sor ba tum
(2067)

Vac ci num dipht he ri ae, te ta ni, per tus sis sine cel lu lis ex
ele men tis pra e pa ra tum, po li o my e li ti dis inac ti va tum et ha -
e mop hi li stir pi b con ju ga tum ad sor ba tum (2065)

Vac ci num ha e mop hi li stir pi b con ju ga tum (1219)
Vac ci num inf lu en zae inac ti va tum ex cor ti cis an ti ge ni is

pra e pa ra tum vi ro so ma le (2053)
Vac ci num me nin go coc ca le clas sis C con ju ga tum (2112)
Vac ci num mor bi Au jesz kyi ad suem vi vum ad usum pa -

ren te ra lem (0745)
Vac ci num mor bi Car rei vi vum ad ca nem (0448)
Vac ci num mor bi Car rei vi vum ad mus te li das (0449)
Vac ci num per tus sis sine cel lu lis ex ele men tis pra e pa ra tum 

ad sor ba tum (1356)
Vac ci num rhi not ra che i ti dis in fec ti vae bo vi nae vi vum

(0696)
Vac ci num te ta ni ad sor ba tum (0452)
Vac ci num va ri o lae vi vum (0164)
Vac ci num viri pa ra inf lu en zae bo vi ni vi vum (1176)
Vac ci num viri syn cy ti a lis me a tus spi ri tus bo vi ni vi vum

(1177)
Vac ci num dipht he ri ae ad sor ba tum (0443)
Va le ri a nae ra dix (0453)
Va li num (0796)
Van co my ci ni hyd roch lo ri dum (1058)
Ve ra pa mi li hyd roch lo ri dum (0573)

Ver bas ci flos (1853)
Ver be nae cit ri o do ra tae fo li um (1834)
Ver be nae her ba (1854)
Vi no rel bi ni tart ras (2107)
Vi o lae her ba cum flo re (1855)
War fa ri num nat ri cum (0698)
War fa ri num nat ri cum clath ra tum (0699)
Xant ha ni gum mi (1277)
Xy la zi ni hyd roch lo ri dum ad usum ve te ri na ri um (1481)
Xy lo me ta zo li ni hyd roch lo ri dum (1162)
Xy lo sum (1278)
Yo him bi ni hyd roch lo ri dum (2172)
Zi do vu di num (1059)
Zin ci ace tas di hyd ri cus (1482)
Zin ci ace xa mas (1279)
Zin ci chlo ri dum (0110)
Zin ci oxi dum (0252)
Zin ci ste a ras (0306)
Zin ci sulp has hep ta hyd ri cus (0111)
Zin ci sulp has he xa hyd ri cus (1683)
Zin ci un de cy le nas (0539)

Cí mük ben mó do sí tott szö ve gek

Ál ta lá nos fe je ze tek

5.2.1. A bi o ló gi ai ké szít mé nyek cik ke lye i ben hasz ná la -
tos szak ki fe je zé sek (elõ zõ: a vak ci nák cik ke lye i ben hasz -
ná la tos szak ki fe je zé sek)

Egye di cik ke lyek

Vac ci num mor bi Au jesz kyi ad suem vi vum ad usum pa -
ren te ra lem (0745) (elõ zõ: Vac ci num mor bi Au jesz kyi ad
suem vi vum cry o de sic ca tum ad usum pa ren te ra lem)

Vac ci num viri pa ra inf lu en zae bo vi ni vi vum (1176)
(elõ zõ: Vac ci num viri pa ra inf lu en zae bo vi ni vi vum cry o -
de sic ca tum

Vac ci num viri syn cy ti a lis me a tus spi ri tus bo vi ni vi vum
(1177) (elõ zõ: Vac ci num viri syn cy ti a lis me a tus spi ri tus
bo vi ni vi vum cry o de sic ca tum)

Vac ci num bru cel lo sis (Bru cel la me li ten sis stir pe Rev.
1) vi vum ad usum ve te ri na ri um (0793) (elõ zõ: Vac ci num
bru cel lo sis (Bru cel la me li ten sis stir pe Rev. 1) vi vum cry o -
de sic ca tum ad usum ve te ri na ri um)

Vac ci num mor bi Car rei vi vum ad ca nem (0448) (elõ zõ:
Vac ci num mor bi Car rei vi vum cry o de sic ca tum ad ca nem)

Vac ci num mor bi Ca rei vi vum ad mus te li das (0449)
(elõ zõ: Vac ci num mor bi Ca rei vi vum cry o de sic ca tum ad
mus te li das)

Vac ci num ca li ci vi ro sis fe li nae vi vum (1102) (elõ zõ:
Vac ci num ca li ci vi ro sis fe li nae vi vum cry o de sic ca tum)

Vac ci num rhi not ra che i ti dis in fec ti vae bo vi nae vi vum
(0696) (elõ zõ: Vac ci num rhi not ra che i ti dis in fec ti vae bo -
vinae vi vum cry o de sic ca tum)
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Pini syl vest ris aet he ro le um (1842) (elõ zõ: pini sil vest ris 
aet he ro le um)

Si li ca hyd rop ho bi ca col lo i da lis (2208) (elõ zõ: Si li ca
hyd rop ho bi ca col lo i da lis an hyd ri ca)

Tö rölt szö ve gek

Ál ta lá nos fe je ze tek

2.9.24. Vég bél kú pok és hü vely kú pok tö ré si szi lárd sá ga
2.9.28. Fo lyé kony és fél szi lárd ké szít mé nyek ki ve he tõ

tö me gé nek, il let ve tér fo ga tá nak vizs gá la ta

Egye di cik ke lyek

Ac rif la vi ni mo noch lo ri dum (2043).

Az Or szá gos Or vos- 
és Kór ház tech ni kai In té zet

k ö z  l e  m é  n y e

a 2008. I. fél évi tan fo lya ma i ról

Mû sza ki do ku men tá ció ké szí té se

Tan fo lya munk cél ja, hogy se gít sé get, út mu ta tást ad -
jon mind azon gyár tók nak, for gal ma zók nak, akik „az or -
vos tech ni kai esz kö zök” - le gyen az gép-mû szer, vagy
egye di ter mék: gyógy ci põ, szem üveg, fog tech ni kai ké szít -
mény stb. - elõ ál lí tá sá val, for gal ma zá sá val fog lal koz nak. 

Min den ki egyet ért az zal, hogy a ter mé ke ket nem elég
el ké szí te ni, azok meg fe le lõ hasz nál ha tó sá gát do ku men tu -
mok kal is alá kell tá masz ta ni. Ezért ezen do ku men tu mok
el ké szí té sé ben kí vá nunk két na pos tan fo lyam ke re té ben
út mu ta tást nyúj ta ni.

Te ma ti ka

Elsõ nap:

A mû sza ki do ku men tá ci ó ra vo nat ko zó elõ írá sok.

A mû sza ki do ku men tá ció tar tal ma, szer ke ze te, össze ál -
lí tá sá nak szem pont jai.

Koc ká zat elem zés, koc ká zat ér té ke lés - alap ve tõ is mer te tés.

Kli ni kai ér té ke lés, kli ni kai vizs gá lat - alap ve tõ is mer te tés.

Má so dik nap:
Or vos tech ni kai esz kö zök ter ve zé sé nek fo lya ma ta
Koc ká zat elem zés, koc ká zat ér té ke lés - rész le tes is mer te tés.
Kli ni kai ér té ke lés, kli ni kai vizs gá lat - rész le tes is mer te tés.

Eset gya kor la tok

Tan fo lyam idõ pont ja: 2008. feb ru ár 27-28. szer da
10-15, csü tör tök 9-14 órá ig 

Rész vé te li díj: 32 000 Ft + ÁFA (20%), amely rõl a je -
lent ke zést kö ve tõ en szám lát kül dünk.

A tan fo lyam ve ze tõ je: Cza gá nyi Zol tán 

A tan fo lyam he lye: az ORKI épü le té ben, Bu da pest
XII., Diós árok 3. 

Je lent ke zés:

Le vél ben: ORKI - 1125 Bu da pest, Diós árok 3.

Te le fa xon: 375-7253; E-ma il út ján: hock@orki.hu.

Je lent ke zé si la pot meg ta lál ják az ORKI hon lap ján:
www.orki.hu.

* * *

Az or vos tech ni kai esz kö zök sza bá lyo zá sa és vál to zá sai

Az or vos tech ni kai esz kö zök for gal ma zá sá val és al kal -
ma zá sá val kap cso la tos Eu ró pai Uni ós kö ve telmé nyek
idõn ként vál toz nak, ki egész ül nek. Ezért in do kolt az új in -
for má ci ók és kér dé sek rend sze res meg be szé lé se. 

Tan fo lya munk az or vos tech ni kai esz kö zö ket gyár -
tók-for gal ma zók és az egész ség ügy ben te vé keny ke dõk
ré szé re (kór há zak/ren de lõ in té ze tek, vál lal ko zó or vo sok, 
ÁNTSZ, OEP, Fo gyasz tó vé del mi Fõfelügye lõ ség stb.)
egy aránt fon tos!

Prog ram:

Az or vos tech ni kai esz kö zök kel kap cso la tos EU irány el vek

Vo nat ko zó ha zai ren de le tek át te kin té se, ki emel ve a vál -
to zá so kat

Osz tály ba so ro lás pél dák kal; meg fe le lõ ség-ér té ke lé si
mód meg vá lasz tá sa

Alap ve tõ kö ve tel mé nyek; ho no sí tott har mo ni zált szab -
vá nyok 

Be je len té si kö te le zett sé gek

Ta nú sí tás ra való fel ké szü lés és buk ta tói

Or vos tech ni kai esz kö zök idõ sza kos fe lül vizs gá la ta

Az ORKI, mint EU be jegy zett szer ve zet szol gál ta tá sai

Tan fo lyam idõ pont ja: 2008. már ci us 12. (szer da)
10-16 órá ig

Tan fo lyam he lye:  ORKI, Bu da pest XII., Diós árok 3.

Rész vé te li díj: 16 000 Ft + ÁFA (20%), amely rõl a je -
lent ke zést kö ve tõ en szám lát kül dünk.

A tan fo lyam ve ze tõ je: Dár day Vil mos

Je lent ke zés:

Le vél ben: ORKI - 1125 Bu da pest, Diós árok 3.

Te le fa xon: 375-7253; E-ma il út ján: hock@orki.hu
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Je lent ke zé si la pot meg ta lál ja az ORKI hon lap ján:
www.orki.hu.

* * *

IN VITRO di ag nosz ti kai or vos tech ni kai esz kö zök
for ga lom ba ho za ta la

Az or vos tech ni kai esz kö zök for gal ma zá sá val és al kal -
ma zá sá val kap cso la tos Eu ró pai Uni ós kö ve tel mé nyek
idõn ként vál toz nak, ki egész ül nek. Ezért in do kolt az új in -
for má ci ók és kér dé sek rend sze res meg be szé lé se.

Tan fo lya munk az IVD or vos tech ni kai esz kö zö ket
gyár tók-for gal ma zók és az egész ség ügy ben te vé keny -
ke dõk ré szé re (kór há zak/ren de lõ in té ze tek, vál lal ko zó
or vo sok, ÁNTSZ, OEP, Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye -
lõ ség stb.) egy aránt fon tos!

Prog ram:

Az IVD or vos tech ni kai esz kö zök kel kap cso la tos EU
irány elv

Vo nat ko zó ha zai ren de let át te kin té se

Az esz kö zök cso por to sí tá sa; meg fe le lõ ség-ér té ke lé si
mód meg vá lasztása

Alap ve tõ kö ve tel mé nyek; vo nat ko zó nem ze ti szab vá nyok

A mû sza ki do ku men tá ció össze ál lí tá sá nak szem pont jai

Az ORKI, mint EU be jegy zett szer ve zet szol gál ta tá sai

Tan fo lyam idõ pont ja: 2008. már ci us 13. (csü tör tök)
10-16 órá ig

A tan fo lyam he lye: ORKI, Bu da pest XII., Diós árok 3.

Rész vé te li díj: 16 000 Ft + ÁFA (20%), amely rõl a je -
lent ke zést kö ve tõ en szám lát kül dünk.

A tan fo lyam ve ze tõ je: Dár day Vil mos

Je lent ke zés: 

Le vél ben: ORKI - 1125 Bu da pest, Diós árok 3.

Te le fa xon: 375-7253; E-ma il út ján: hock@orki.hu

Je lent ke zé si la pot meg ta lál ja az ORKI hon lap ján:
www.orki.hu.

* * *

MSZ EN ISO 13485:2004 a mi nõ ség ügyi rend sze rek
szab vá nya az or vos tech ni kai ipar szá má ra

Az MSZ EN ISO 13485:2004 az or vos tech ni kai esz kö -
zök re vo nat ko zó uni ós di rek tí vák hoz har mo ni zált, ho no sí -
tott szab vány. E szab vány al kal ma zá sa se gí ti a di rek tí vák -
ban és az azo kon ala pu ló ma gyar jog sza bá lyok ban meg kö -
ve telt mi nõ ség ügyi rend szer ki épí té sét.

Tan fo lya mun kon fõ leg a di rek tí vák és az MSZ EN ISO
13485:2004 kö ve tel mé nyei kö zöt ti össze füg gé sek kel fog -
lal ko zunk, de ki té rünk az ISO 9001 szab vánnyal kö zös kö -
ve tel mé nyek re is. Au di to ri ta pasz ta la ta ink alap ján össze -
fog lal juk né hány gya ko ri hely zet (OEM ter mék, ste ril ter -
mék, bér ste ri li zá lás stb.) mi nõ ség ügyi sza bá lyo zá sá nak ki -
e mel ten fon tos szem pont ja it.

Ezt az egy na pos tan fo lya mot el sõ sor ban az or vos tech -
ni kai esz kö zök gyár tó i nak ajánl juk, va la mint azok nak,
akik 

- az ilyen mi nõ ség ügyi rend sze rek nél fel ké szí tõk, ta nú -
sí tók vagy ha tó sá gi fel ügye le tet vé gez nek, 

- be szál lí tók az or vos tech ni kai esz kö zök gyár tói szá má ra,

- or vos tech ni kai esz kö zö ket for gal maz nak vagy

- job ban meg kí ván ják is mer ni az or vos tech ni kai esz kö -
zök kel kap cso la tos kö ve tel mé nye ket.

A tan fo lyam ve ze tõ je: Ba ra bás Mi hály né

Idõ pont: 2008. áp ri lis 22. (szer da) 10-16 órá ig

Rész vé te li díj: 16 000 Ft + ÁFA (20%), amely rõl a je -
lent ke zést kö ve tõ en szám lát kül dünk.

Fi gye lem! A rész vé te li díj nem tar tal maz za az MSZ EN
ISO 13485:2004 szab vány árát. A szab vány be sze rez he tõ
a Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let Szab vány bolt já ban
(1091 Bu da pest, Ül lõi út 25.) vagy WEB-áru há zá ban
(www.mszt.hu)

A tan fo lyam he lye: az ORKI épü le té ben, Bu da pest
XII. Diós árok 3. 

Je lent ke zés:

Le vél ben: ORKI - 1125 Bu da pest, Diós árok 3.

Te le fa xon: 375-7253; E-ma il út ján: hock@orki.hu

Je lent ke zés la pot meg ta lál ják az ORKI hon lap ján:
www.orki.hu.

* * *

ESZKÖZMENEDZSMENT 

„Az or vos tech ni kai esz kö zök hasz ná la tá val kap cso -
la tos kér dé sek”

Az OSAP ren de let és az Eu ró pai Uni ós tag sá gunk kö te -
le zõ vé te szi az or vos tech ni kai eszközök re vo nat ko zó adat -
gyûj tést va la mint bal eset fi gye lõ és -meg elõ zõ rend szer
(vi gi lan ce sys tem) mû köd te té sét. Ma gyar or szá gon ezek a
fel ada tok a vo nat ko zó kor mány ren de let - 300/2007. (XI. 9.) 
Korm. rendelet alapján az OR KI-ban ve ze tett mû szer ka -
tasz ter re épül nek.

Vár juk mind azon mun ka tár sa kat, akik gaz da sá gi, mû -
sza ki te rü le ten az esz köz-me nedzs ment tel és esz köz nyil -
ván tar tás sal (je len tés sel) fog lal koz nak, il let ve ezért fe -
lelõsek.
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Kü lön szá mí tunk azon in for ma ti ku sok rész vé te lé re
is, akik köz re mû köd nek az in té zet soft wa re ill. ORKI
je len tés el ké szí té sé ben.

Prog ram:

Az esz kö zök kel kap cso la tos fel ada tok a be szer zés tõl a
se lej te zé sig

Ha zai adat gyûj té si kö te le zett ség: - ren de let (OSAP)

Eu ró pai Uni ós kö te le zett ség: - vi gi lan ce sys tem

For mai elõ írá sok: - struk tú ra és kódjegy zé kek

Je len té si kö ve tel mé nyek: - in téz mé nyi nyil ván tar tás, ke ze lés
- in téz mé nyi cím lis ta
- or szá gos nyil ván tar tás

Gya kor la ti be mu ta tó az ORKI „B” prog ram fel hasz ná -
lá sá val

Az el mé le ti és gya kor la ti rész ben ki té rünk az Önök ál tal
je len tett ada tok to váb bi sor sá ra és a fel me rü lõ kér dé se ik re is.

Tan fo lyam idõ pont ja: 2008. áp ri lis 10. (csü tör tök)
10-15 órá ig

Tan fo lyam he lye: ORKI, Bu da pest XII. ker., Diós árok 3.

Rész vé te li díj: 16 000 Ft + ÁFA (20%), amely rõl a
rész vé tel re je lent ke zõk nek szám lát kül dünk 

A tan fo lyam ve ze tõ je: Bol vá ry Ge de on

Je lent ke zés:  

Le vél ben: ORKI - 1125 Bu da pest, Diós árok 3.

Te le fa xon: 375-7253; E-ma il út ján: hock@orki.hu

Je lent ke zé si la pot meg ta lál ja az ORKI hon lap ján:
www.orki.hu.

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
27/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

a haj dú szo bosz lói Ho tel Má tyás Ki rály szá má ra
gyógy szál ló meg ne ve zés hasz ná la tá nak

en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga az Al föld ’92 Kft.
(4200 Haj dú szo bosz ló, Má tyás ki rály sé tány 17.) tu laj do -
ná ban álló Ho tel Má tyás Ki rály szá má ra „Má tyás Ki rály
Gyógy szál lo da” el ne ve zés sel a gyógy szál ló meg ne ve zés
hasz ná la tát en ge dé lyez te (388-4/Gyf/2006.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
28/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

a ka lo csai Csaj da Für dõ szá má ra gyógy für dõ
meg ne ve zés hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga Ka lo csa Vá ros
Önkor mány za ta (6300 Ka lo csa, Szent Ist ván u. 35.) fenn tar tá -
sá ban lévõ és a Ka lo csa víz Kft. (6300 Ka lo csa, Hõ sök útja 38.)
üze mel te té sé ben mû kö dõ Csaj da Für dõ szá má ra - „Ka lo -
csa Csaj da-Uszo da és Gyógy für dõ” el ne ve zés sel - a
gyógy für dõ in téz mény meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé -
lyez te (426-3/Gyf/2007.). A gyógy für dõt a gyó gyá sza ti el -
lá tás szem pont já ból he lyi ka te gó ri á ba so rol ta.

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
29/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

a cser ke szõ lõi Für dõ és Gyó gyá sza ti Köz pont szá má ra 
gyógy für dõ meg ne ve zés hasz ná la tá nak

engedélyezé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he lyi
és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga Cser ke szõ lõ Ön kor -
mány za ta (5465 Cser ke szõ lõ, Köz tár sa ság tér 1.) fenn tar tá sá -
ban lévõ és a Köz sé gi Ön kor mány zat Für dõ és Gyó gyá sza ti
Köz pont (5465 Cser ke szõ lõ, Für dõ út 25.) üze mel te té sé ben
mû kö dõ Köz sé gi Ön kor mány zat Für dõ és Gyó gyá sza ti Köz -
pont szá má ra - „Cser ke szõ lõ Gyógy- és Strand für dõ” el ne -
ve zés sel - a gyógy für dõ in téz mény meg ne ve zés hasz ná la tát
en ge dé lyez te (356-11/Gyf/2007.). A gyógy für dõt a gyó gyá -
sza ti el lá tás szem pont já ból or szá gos ka te gó ri á ba so rol ta.

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
30/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

a Sze ge di Gyógy- és Ter mál für dõ szá má ra
gyógy für dõ meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lye zõ

ha tá ro zat mó do sí tá sá ról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga Sze ged Me gyei
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Jogú Vá ros (6720 Sze ged, Szé che nyi tér 9-11.) fenn tar tá -
sá ban álló és a Sze ge di Für dõk Kft. (6720 Sze ged, Ti sza
La jos krt. 24.) üze mel te té sé ben mû kö dõ Sze ge di Gyógy-
és Ter mál für dõ szá má ra a gyógyfür dõ in téz mény meg ne -
ve zés hasz ná la tát en ge dé lye zõ ha tá ro zat ren del ke zõ ré szét 
mó do sí tot ta, mely sze rint a  gyógy für dõt a gyó gyá sza ti el -
lá tás szem pont já ból a he lyi ka te gó ri á ból a kör ze ti ka te gó -
ri á ba so rol ta át (425-3/Gyf/2007.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
31/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

a hé ví zi Ho tel Eu ró pa Fit szá má ra 
gyógy szál ló meg ne ve zés hasz ná la tá nak

en ge délyezé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he lyi
és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Hé vin vest Spa-Golf
Zrt. (8380 Hé víz, Jó kai u. 3.) tu laj do ná ban álló és üze -
melte té sé ben mû kö dõ Ho tel Eu ró pa Fit szá má ra „Ho tel
Eu ró pa Fit Gyógy szál ló” el ne ve zés sel a gyógy szál ló
meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te (427/Gyf/2007.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
32/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

Kis kun fél egy há za Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet
szá má ra gyógy für dõ meg ne ve zés hasz ná la tá nak

en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga Kis kun fél egy há za
Vá ros Ön kor mány za ta (6100 Kis kun fél egy há za, Kos suth
La jos u. 1.) fenn tar tá sá ban álló és üze mel te té sé ben mû kö -
dõ Kis kun fél egy há za Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet szá -
má ra - „Kis kun fél egy há zi Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té -
zet Gyógy für dõ és Re ha bi li tá ci ós Köz pont” el ne ve zés -
sel - a gyógy für dõ in téz mény meg ne ve zés hasz ná la tát en -
ge dé lyez te (365-5/Gyf/2007.). A gyógy für dõt a gyó gyá -
sza ti el lá tás szem pont já ból kör ze ti ka tegóri á ba so rol ta.

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
33/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

a sze ge di Anna Gyógy-Ter mál és Él mény für dõ
szá má ra gyógy für dõ meg ne ve zés használa tát

en gedélye zõ ha tá ro zat módosításáról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Sze ged Megyei
Jogú Vá ros (6720 Sze ged, Szé che nyi tér 9-11.) fenn tar tá -
sá ban álló és a Sze ge di Für dõk Kft. (6720 Sze ged, Ti sza
La jos krt. 24.) üze mel te té sé ben mû kö dõ sze ge di Anna
Gyógy-Ter mál és Él mény für dõ szá má ra a gyógyfür dõ
in téz mény meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lye zõ ha tá ro zat
ren del ke zõ ré szét mó dosítot ta, mely sze rint a  gyógy für dõt 
a gyó gyá sza ti el lá tás szem pont já ból a kör ze ti ka te gó ri á ból
az or szá gos ka te gó ri á ba so rol ta át (425-2/Gyf/2007.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
34/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

Cser ke szõ lõ B-36 OKK szá mú kút vize szá má ra
gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga Cser ke szõ lõ Köz -
ség Ön kor mány za ta (5465 Cser ke szõ lõ, Köz tár sa ság u. 1.)
tu laj do ná ban álló és üze melteté sé ben mû kö dõ Cser ke szõ -
lõ B-36 OKK szá mú kút vi zé nek kül sõ (für dé si célú) fel -
hasz ná lá sá nál a gyógyvíz meg ne ve zés haszná la tát en ge dé -
lyez te (256-6/Gyf/2007.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
35/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

Sós har tyán B-7 OKK szá mú kút gyógy vi ze
törzs köny vé nek meg újí tá sá ról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Jó da qua Kft.
(3131 Sós har tyán, Dó zsa Gy. út 7.) tu laj do ná ban és üze -
mel te té sé ben lévõ Sós har tyán B-7 OKK számú (Jó da qua) 
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kút vi zé nek bel sõ (ivá si célú) fel hasz ná lá sá nál - „Jód -
aqua” el ne ve zés sel - a gyógy víz megne ve zés hasz ná la tát
to vább ra is en ge dé lyez te (731/Gyf/2007.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
36/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

Cell dö mölk K-45 OKK szá mú kút vize szá má ra
gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga Celldömölk Vá ros
Ön kor mány za ta (9500 Cell dö mölk, Szent há rom ság tér 1.)
tu laj do ná ban álló és Cell dö mölk Vá ros gondnok sá ga
(9500 Cell dö mölk, Te mes vár u. 16.) üze mel te té sé ben mû -
kö dõ Cell dö mölk K-45 OKK szá mú (Cell-4) kút vi zé nek
kül sõ (für dé si célú) fel hasz ná lás ban a gyógy víz meg ne ve -
zés hasz ná la tát - „Cel li vul kán” el ne ve zéssel - en ge dé -
lyez te (343/Gyf/2007.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
37/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

Al só pá hok B-7 OKK szá mú kút vize szá má ra
gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak enge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Kol ping Hotel
Kft. (8394 Al só pá hok, Fõ út 120.) tu laj do ná ban álló és
üze mel te té sé ben mû kö dõ Al só pá hok B-7 OKK számú
(Mi hály) kút vi zé nek kül sõ (für dé si célú) fel hasz ná lás ban
a gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tát - „Mi hály” el ne ve -
zés sel - en ge dé lyez te (106-9/Gyf/2007.). 

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
38/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

Bük für dõ K-22 OKK szá mú kút vize szá má ra
gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Hun gá ria Golf Kft.
(1051 Bu da pest, Her ceg prí más u. 12.) tu laj do ná ban álló és 

az RDS Bird land Ho tel Kft. (9740 Bük fürdõ, Golf u. 4.)
üze mel te té sé ben mû kö dõ Bük für dõ K-22 OKK szá mú
(Bird land) kút vi zé nek kül sõ (für dé si célú) fel hasz ná lás -
ban a gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tát - „Bird land víz”
el ne ve zés sel - en gedélyez te (358/Gyf/2007.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
39/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

Bu da pest I. B-4 OKK szá mú kút gyógy vi ze
törzs köny vé nek meg újí tá sá ról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Budapest Gyógy -
für dõi Zrt. (1138 Bu da pest, Nép für dõ u. 38.) tu laj do ná ban
és üze mel te té sé ben lévõ Bu da pest I. B-4 OKK szá mú
(At ti la II.) kút vi zé nek bel sõ (ivá si célú) és kül sõ (für dé si
célú) fel hasz ná lá sá nál - „At ti la” el ne ve zés sel - a „gyógy -
víz” meg ne ve zés hasz ná la tát to vább ra is en ge dé lyez te
(101-2/Gyf/2007.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
40/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

Ba da cso nyörs K-10 OKK szá mú kút vi zét el is mert
ás vány víz zé mi nõ sí tõ ha tá ro zat vissza vo ná sáról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Var ga Pincészet
Kft. (1222 Bu da pest, Szi get vá ri u. 7.) tu laj do ná ban álló
Ba da cso nyörs K-10 OKK szá mú kút vi zét el is mert
ásvány víz zé mi nõ sí tõ 395/Gyf/1988. szá mú ha tá ro za tot visz -
szavonja (33/Gyf/2007.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
41/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

Al ber tir sa K-114 OKK szá mú kút vi zét el is mert
ás vány víz zé mi nõ sí tõ ha tá ro zat vissza vo ná sáról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga az Aqu a ri us-Aqua
Kft. (2700 Ceg léd, Kút u. 14.) tu laj do ná ban álló Albert -
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irsa K-114 OKK szá mú kút vi zét el is mert ás ványvíz zé mi -
nõ sí tõ 265/Gyf/2001. szá mú ha tá ro za tot vissza von ja
(57/Gyf/2007.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
42/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

Ádánd B-8 OKK szá mú kút el is mert ás vány vi ze
törzs köny vé nek meg újí tá sáról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga Ádánd Köz ség Ön -
kor mány za ta (8653 Ádánd, Kos suth La jos u. 50.) tu laj do -
ná ban álló és üze mel te té sé ben mû kö dõ Ádánd B-8 OKK
szá mú (Kop pány) kút vi zé nek bel sõ (ivá si és pa lac ko zá si
célú) fel hasz ná lás ban - „ADan dA qua” el nevezés sel - a
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát to vább ra is 
en ge dé lyez te (160/Gyf/2007.). 

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
43/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

Mo nos tor apá ti B-3 OKK szá mú kút el is mert
ás vány vi ze törzs köny vé nek megújításáról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Ba kony karszt
Zrt. (8200 Veszp rém, Pá pai út 41.) tu laj do ná ban álló és
üze mel te té sé ben mû kö dõ Mo nos tor apá ti B-3 OKK szá -
mú (Mon ti) kút vi zé nek ki zá ró lag pa lac ko zá si célú fel -
hasz ná lás ban - „Mon ti” elneve zés sel - a ter mé sze tes ás -
vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát to vább ra is en ge dé lyez te
(750/Gyf/2007.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
44/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

Bu da pest XI. Apen ta ke se rû vi zes ku tak vi zét el is mert
gyógy víz zé mi nõ sí tõ ha tá ro zat vissza vo ná sáról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a VIKUV Zrt.

(2700 Ceg léd, Rá kó czi út 72.) tu laj do ná ban álló Bu da pest 
XI. Apen ta ke se rû vi zes ku tak vi zét elismert gyógyvíz zé
mi nõ sí tõ 221.661/1933.XV.BM. szá mú ha tá ro za tot visz -
szavonja (837/Gyf/2007.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
45/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

Szé kes fe hér vár K-240 OKK szá mú kút vi zét el is mert
ás vány víz zé mi nõ sí tõ ha tá ro zat vissza vo ná sáról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Pa nal co KFT
(2432 Sza bad egy há za, Ipar te lep) tu laj do ná ban álló Szé -
kes fe hér vár K-240 OKK szá mú kút vi zét elismert ásvány -
víz zé mi nõ sí tõ 64/Gyf/1993. szá mú ha tá ro za tot vissza -
von ja (825/Gyf/2007.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
46/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

Al ber tir sa K-128 OKK szá mú kút vize szá má ra
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak

en ge dé lye zé sé rõl

 Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
he lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga az Aquarius-
 Aqua KFT (2700 Ceg léd, Kút u. 14.) tu laj do ná ban álló és
üze mel te té sé ben mû kö dõ Al ber tir sa K-128 OKK számú
kút vi zé nek bel sõ, ki zá ró lag pa lac ko zá si célú fel hasz ná -
lás ban a ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz nálatát
- „Aqu a ri us” el ne ve zés sel - en ge dé lyez te (409/Gyf/2007.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
47/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

Bu da pest XIV. B-13 OKK szá mú kút gyógy vi ze
törzs köny vé nek meg újí tá sáról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Bu da pest Gyógy -
für dõi Zrt. (1138 Bu da pest, Nép für dõ u. 38.) tu laj do ná ban
és üze mel te té sé ben lévõ Bu da pest XIV. B-13 OKK szá mú
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(Szé che nyi II.) kút vi zé nek bel sõ (ivó kú rá ra tör té nõ) és
külsõ (für dé si célú) fel hasz ná lá sá nál - „Szent Ist ván” elne -
vezéssel - a „gyógy víz” meg ne ve zés hasz ná la tát to vább ra
is en gedélyez te (441-2/Gyf/2007.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
48/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

Szõl lõs kis lak K-3 OKK szá mú kút vize szá má ra
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak

en ge dé lye zé sé rõl

 Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
he lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Dél-Vi dé ki
Vin KFT (8630 Ba la ton bog lár, Ró zsa pusz ta) tu laj do ná ban 
álló Szõl lõs kis lak K-3 OKK szá mú (Ba la ton gyön gye) kút
vi zé nek bel sõ, ki zá ró lag pa lac ko zá si célú fel hasz ná lás ban
a ter mé sze tes ás vány víz megne ve zés hasz ná la tát - „Aqua
Pel so” el ne ve zés sel - en ge dé lyez te (458-3/Gyf/2007.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
49/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

Bi kal B-6 OKK szá mú kút vize szá má ra 
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak

en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Oszá gos Gyógy -
he lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Hel la ’91
KFT (7634 Bi kal, Rá kó czi u. 22.) tu laj do ná ban álló és
üze mel te té sé ben mû kö dõ Bi kal B-6 OKK szá mú kút vi -
zé nek kül sõ (für dé si célú) fel hasz ná lás ban a ter mé -
szetes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te
(174-4/Gyf/2006.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
50/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

Mó ra ha lom B-40 OKK szá mú kút vize szá má ra
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak

en gedélye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Oszá gos Gyógy he lyi
és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga Mó ra ha lom Város

Ön kor mány za ta (6782 Mó ra ha lom, Mil len ni u mi stny. 2.)
tu laj do ná ban álló és üze melte té sé ben mû kö dõ Mó ra ha lom
B-40 OKK szá mú kút vi zé nek kül sõ (für dé si célú) fel -
hasz ná lás ban - „Ár pád víz” el ne ve zés sel - a ter mé -
szetes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te
(79-4/Gyf/2006.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
51/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

Ceg léd K-388 OKK szá mú kút vize szá má ra
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak

en ge dé lye zé sé rõl

 Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
he lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Ger mán Zrt.
(2700 Ceg léd, Pes ti út 200.) tu laj do ná ban álló Ceg léd
K-388 OKK szá mú kút vi zé nek bel sõ, ki zá ró lag pa lac ko -
zá si célú fel hasz ná lás ban a ter mé sze tes ás vány víz meg ne -
ve zés hasz ná la tát - „Ger man Aqua” el ne ve zés sel - en ge -
dé lyez te (355-2/Gyf/2007.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
52/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

Jász be rény K-599 OKK szá mú kút vi zét el is mert
ás vány víz zé mi nõ sí tõ ha tá ro zat vissza vo ná sáról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Jászberé nyi Ál la -
mi Gaz da ság (5101 Jász be rény, Al só mu száj 26.) tu laj do -
ná ban álló Szé kes fe hér vár K-240 OKK szá mú kút vi zét el -
is mert ás vány víz zé mi nõ sí tõ 51/Gyf/1992. szá mú ha tá ro -
za tot vissza von ja (835/Gyf/2007.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
53/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

Sze ged K-682 OKK szá mú kút vi zét el is mert
ás vány víz zé mi nõ sí tõ ha tá ro zat vissza vo ná sáról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he lyi
és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Do nil In vest KFT
(6728 Sze ged, Kül te rü let 4.) tu laj do ná ban álló Sze ged
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K-682 OKK szá mú kút vi zét el is mert ás vány víz zé mi -
nõsí tõ 109/Gyf/1996. szá mú ha tá ro za tot vissza von ja
(402/Gyf/2007.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
54/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z  l e  m é  n y e

Szi get ha lom K-21 OKK szá mú kút vi zét 
el is mert ás vány víz zé mi nõ sí tõ ha tá ro zat vissza vo ná sáról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga Ha lász Fe renc
(1213 Bu da pest, Vi hor lát u. 84.) tu laj do ná ban álló Szi get -
ha lom K-21 OKK szá mú kút vi zét el is mert ás vány víz zé
mi nõ sí tõ 207/Gyf/1999. szá mú ha tá ro za tot vissza von ja
(125/Gyf/2007.).

A Deb re ce ni Egye tem 
Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum

k ö z  l e  m é  n y e

szak vizs ga elõ ké szí tõ tan fo lyam hely szí né nek
vál to zá sá ról

A kli ni kai ha e ma to ló gi ai szak vizs ga elõ ké szí tõ tan fo -
lyam a Deb re ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do má nyi
Cent rum Bel gyó gyá sza ti In té zet szer ve zé sé ben meg vál to -
zott hely szí nen Deb re cen ben, a DEOEC II. szá mú Bel gyó -
gyá sza ti Kli ni ka oka tó ter mé ben (és társ in té ze tek ben) ke -
rül meg ren de zés re 2008. feb ru ár 4-21. kö zött he ma to ló gus 
és transz fu zi o ló gus szak or vos je löl tek, va la mint Ph.D.
hall ga tók részére.

A tan fo lyam in gye nes, ké rés re té rí tés mel lett szál lást
biz to sí tunk.

Szer ve zõk: Prof. Dr. Ud var dy Mik lós és Dr. Illyés
Árpád.

In for má ció és je lent ke zés: DEOEC Bel gyó gyá sza ti In -
té zet, t: 06 (52) 411-717/56692, f: 06 (52) 323-984, e-ma il: 
aszo ke@dote.hu.
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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 2008.

Dr. Bórek Tóth Ti bor
or vos

sz.o.okl. EFSZSZTB 1332/2005. ja nu ár 15. nap já tól

Csu kor Lász ló Ta más
gyógy sze rész

sz.gy.okl.
(gyógy szer el lá tás és gyógy -
szer ügyi szer ve zés)

OSZB 228/1994. ja nu ár 16. nap já tól

Dr. Fa lu vé gi Má tyás
or vos

sz.o.okl.
(bel gyó gyá szat)

EFSZSZTB 984/2003. ja nu ár 22. nap já tól

Dr. Hary Réka 
or vos

sz.o.okl.
(fog- és száj be teg sé gek)

EFSZSZTB 1387/2005. ja nu ár 9. nap já tól

Dr. Má jer Já nos 
or vos

sz.o.okl.
(tra u ma to ló gia)

OSZB 1588/1991. ja nu ár 21. nap já tól



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 2008.

Dr. Sa la mon Imre 
or vos

sz.o.okl.
(pszi chi át ria)

OSZB 403/1980. ja nu ár 9. nap já tól

ua. sz.o.okl.
(ne u ro ló gia)

OSZB 234/1984. ua.

Dr. Tó vá ri Ist ván 
or vos

sz.o.okl. OSZB 665/1993. ja nu ár 15. nap já tól

Dr. Vár adi Má ria 
or vos

sz.o.okl.
(cse cse mõ- és gyermek -
gyógyászat)

OSZB 939/1981. 2007. de cem ber 12. nap já tól

ua. sz.o.okl.
(fül-orr-gé ge gyó gyá szat)

OSZB 899/1987. ua.

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
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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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Az egész ség ügyi mi nisz ter
p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

Az egész ség ügyi mi nisz ter pá lyá za tot hir det az Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat fõ igaz ga tói fel adat kör ének mun ka vi szony
ke reté ben tör té nõ, ha tá ro zat lan ide jû be töl té sé re.

Fel adat: az Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat te vé keny sé gé nek ter ve zé se, szer ve zé se, irá nyí tá sa és el len õr zé se.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- egye te mi szin tû vég zett ség,

- 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 [e ké pe sí tés alól a 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let 4. §-a alap ján ab ban az eset ben ad ha tó fel mentés, ha a
pá lyá zó a kép zés ben részt vesz, vagy vál lal ja a ké pe sí tés nek - a meg bí zás tól szá mí tott 5 éven be lül tör té nõ - meg szer zé sét],

- leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je len tõ fel té te lek:

- ide gen nyelv is me re te,

- költ ség ve té si in téz mény ve ze té sé ben szer zett gya kor lat.

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 dolgo 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.

Mun ka bér és egyéb jut ta tá sok: meg egye zés sze rint 

A fõ igaz ga tói mun ka kör - a 2007. évi CLII. tör vény alap ján - va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség gel jár.

Fõ igaz ga tói mun ka kör be az a sze mély ne vez he tõ ki a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi ellen -
õrzés szint jé rõl szó ló 11/2005. (IV. 13.) EüM ren de let alap ján, aki a nem zet biz ton sá gi el len õr zéshez hoz zá já rul.

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 tot az egész ség ügyi mi nisz ter nek cí mez ve az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um Mi nisz te ri Ka binet/Hu mán po li ti -
ká ra (1051 Bp., Arany J. u. 6-8.) a fen ti ha tár idõ le jár tá ig sze mé lye sen kell be nyúj ta ni.

A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa, az el bí rá lás mód ja: a Kjt. egész ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ra kiadott
233/2000. (XII. 23.) Korm. rend. 3-4. §-ában fog lal tak nak meg fe le lõ en.

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 30 nap.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal.

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 sok ra

A Moz gás sé rül tek Pe tõ And rás Ne ve lõ kép zõ és Ne ve lõ in té ze té nek rek to ra pá lyá za tot hir det egy fõ ál lá sú tan szék ve ze tõ
fõ is ko lai ta nár be töl té sé re a Ne u ro re ha bi li tá ci ós Tan szék re.

A pá lyá zó fel ada ta, az ok ta tói fel ada to kon túl me nõ en:

- a tan szék te vé keny sé gé nek irá nyí tá sa,

- a tan szé ki tu do má nyos mû hely ki ala kí tá sa,

- a tan szék ál tal ok ta tott tár gyak mo dern szem lé le tû ok ta tá sá nak tu do má nyos mû ve lé sé nek biz to sí tá sa,

- az ok ta tó-ne ve lõ és tu do má nyos ku ta tó mun ka, va la mint a kon duk tor, kon duk tor-ta ní tó, kon duk tor-óvo da pe da gó gus
szak ok ta tá si mód sze re i nek ala kí tá sa, fej lesz té se, a kép zé si prog ra mok tan szék kö zi össze han go lá sa, a tan szé ki és tan -
székközi mû hely mun ka irá nyí tá sa,
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- a fi a tal ok ta tók men to ra ként gon dos kod jon a meg fe le lõ tan szé ki után pót lás ról,

- tan szé ke ha té kony, éssze rû gaz dál ko dá sá nak biz to sí tá sa, va la mint a gaz dál ko dás ba be von ha tó to váb bi for rá sok fel -
tá rása és meg te rem té se,

- ok ta tan dó tár gyak: Gyer mek ne u ro ló gi ai Kór ké pek, Ne u ro ana tó mia,

- a Ne u ro re ha bi li tá ci ós Tan szé ken egy tan tárgy tan tárgy fe le lõs sé gé nek el vál la lá sa,

- ok ta tá si tan anyag biz to sí tá sa, fej lesz té se,

- a tan szék fej lesz té si ter vé nek ki dol go zá sa és meg va ló sí tá sa,

- a hall ga tók TDK mun ká já nak, a te het sé gek ki bon ta koz ta tá sá nak se gí té se,

- rész vé tel a kül föl di hall ga tók ok ta tá sá ban,

- ak tív rész vé tel a ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos te vé keny sé gek ben,

- a ha tá lyos jog sza bá lyok ban és a fõ is ko la sza bály za ta i ban elõ írt fel ada tok el lá tá sa,

- a tan szék mi nõ ség biz to sí tá si kö ve tel mé nyek sze rin ti, va la mint a MAB elõ írá sa i nak meg fe le lõ mû kö dé sé nek bizto -
sítása,

- szer vez ze a sa ját te rü le té nek tu do má nyos éle tét,

- is mer je a kon duk tív pe da gó gi át és azo no sul jon an nak princi pi u ma i val.

A meg bí zás ra a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en ke rül sor.

A tan szék ve ze tõ meg bí zá sa ma xi mum 4 év re szól, mely meg újít ha tó.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te le, hogy a pá lyá zó:

- ren del kez zék or vos egye te mi ok le vél lel,

- le he tõ leg ren del kez zék gyer mek re ha bi li tá ci ós szak vizs gá val vagy tö re ked jen en nek meg szer zé sé re,

- le gyen pá lyá za ti ki írás ban sze rep lõ te vé keny sé gé hez il lesz ke dõ, szak irá nyú (pl. or vos tu do mány) fel sõ ok ta tá si in -
tézmény ki ne ve zett ok ta tó ja, do cens vagy ta nár, vagy ez zel egyen ér té kû egyéb be osz tá sa/ki ne ve zé se,

- ren del kez zék tu do má nyos mi nõ sí tés sel,

- szak mai-tu do má nyos te vé keny sé ge el is mert le gyen,

- ké pes le gyen ha zai és nem zet kö zi fó ru mo kon az in téz mény szín vo na las kép vi se le té re,

- ren del kez zen ve ze tõi (mi ni mum 5 év) és ku ta tói ta pasz ta lat tal,

- elõ adó ké pes ide gen nyelv tu dás sal bír jon.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- szak mai ön élet raj zot, mely össze fog lal ja ed di gi szak mai, tu do má nyos és köz éle ti mun kás sá gát,

- pub li ká ci ós jegy zé két,

- a meg pá lyá zott tan szék ve ze té sé re, ok ta tás fej lesz té sé re vo nat ko zó el kép ze lé se it, ok ta tá si, ne ve lé si és gaz da sá gi
program ját,

- a tu do má nyos mi nõ sí tést ta nú sí tó ok ira tot,

- a leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tok, va la mint, az ide gen nyelv-is me re tet ta nú sí tó ok ira tok má so la tát,

- er köl csi bi zo nyít ványt,

- az adat vé del mi tör vény alap ján ké szült nyi lat ko za tát a pá lyá za ti anyag ke ze lé sé rõl.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: az Egész ség ügyi Köz löny ben va ló köz zé té tel tõl szá mí tott 30 na pon be lül
(3 pél dány ban, zárt bo rí ték ban a fõ is ko la rek to rá nak cí mez ve), Moz gás sé rül tek Pe tõ And rás Ne ve lõ kép zõ és Ne ve -
lõinté ze te (1125 Bu da pest, Kút völ gyi út 6. cím re).

A bo rí té kon fel tün te ten dõ: „Pá lyá zat a Ne u ro re ha bi li tá ci ós Tan szék tan szék ve ze tõi ál lá sá ra”.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jé tõl szá mí tott 30 na pon be lül.

Ér te sí tés: az el bí rá lás tól szá mí tott 5 na pon be lül.

* * *
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A pá lyá za tot meg hirde tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in formáci ók

Jó sa And rás Ok ta tó K.
fõ ig.-ja
4400 Nyír egy há za,
Szent Ist ván út 68.

Tra u ma to ló gi ai O.
szak or vos

- meg fe le lõ szk. - b:, szolg. la kás, 
or vos szál lói fé rõ hely
megbe szé lés tárgya,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 na pon be lül,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Pi kó Ká roly mb. 
fõ ig.-hoz a K. cí mé re 
(4400 Nyíregy há za, 
Szent István út 68.)

Sop ron M.j.V.
Er zsé bet K. 
a DE OEC Ok ta tó K.
fõ ig. fõ or vo sa
9400 Sop ron,
Gyõ ri u. 15.

Bel gyó gyá sza ti Mát rix
Egy ség/Bel gyó gyá sza ti O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos
(az osz tály ve ze tõ fõorvos
fel ada tát ké pe zi a
belgyógyá szat és a hozzá
tar to zó já ró be teg 
szak el lá tás munká já nak 
ve zetése és ir.-a)

- ál ta lá nos orv. d.,
- bel gyó gyá sza ti szk.,
- 10 éves sz.gy.,
- eü. al kal mas ság,
- e: kar di o ló gi ai jár tasság
in va zív és no nin va nív 
vizs gá la ti el já rá sok ban,
- tud. fo ko zat,
- rá épí tett szakv.,
- nyi.,
- vez.gy.,
- cs: rész le tes sz.ö.,
- is ko lai v.-et, szk.-t 
igazo ló ok ira tok másola ta,
- amennyi ben van tud. 
fo ko zat, ar ról szó ló
igazolás,
- tud. pub li ká ci ók és egyéb
pre zen tá ci ók jegyzé ke,
- OONYI má so la ta
(alapnyil ván tar tás),
- mû kö dé si nyil ván tar tásba
vé tel iga zo lá sa,
- 1 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- nyi lat ko zat, mely ben 
hoz zá já rul ah hoz, hogy 
a pá lyá zat el bí rá lá sá ban
részt ve võk a pá lyá za ti
anya got meg is mer he tik,
- rö vid sz. prog ram, 
az egy ség vez.-ére 
vo natkozó kon cep ció

- b: meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- e.h.: a Szak mai Kol -
légium vé le mé nyét kö ve tõ
30. nap,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
prof. dr. Ba ra nyai Ti bor fõ -
ig. fõ or vos hoz az I. címé re
(9400 Sop ron, 
Gyõ ri u. 15.),
- a meg hir de tett ál lás hellyel 
kap cso lat ban rész le tes
infor má ció kér he tõ 
Prof. dr. Ba ra nyai Ti bor 
fõ ig. fõorvos tól 
a 06 (99) 311-340-es te le -
fonszá mon
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Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat re gi o ná lis in té ze te i nek
pá lyá za ti hir det mé nyei

Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
Nyu gat-du nán tú li Re gionális In té ze te

pá lyá za ti hir det mé nye

Az ÁNTSZ Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te (9024 Gyõr, Jó si ka u. 16.) pá lyá za tot hir det szak fel ügye lõi fõ or -
vo si fel ada tok el lá tá sá ra, az aláb bi szak te rü le tek re:

Fel nõtt há zi or vos lás (Len ti vá ros és von zás kör ze te te rü le té re)
Fel nõtt há zi or vos lás [Za la me gye te rü le té re (me gyei szak fõ or vos)]
Fel nõtt há zi or vos lás [Vas me gye te rü le té re (me gyei szak fõ or vos)]
Fog lal ko zás-egész ség ügy [Za la me gye te rü le té re (me gyei szak fõ or vos)]

Fel adat: az egész ség ügyi mi nisz ter ál tal ala pí tott Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont szak ér tõ je ként
szervezi és irá nyít ja szak te rü le te szak fel ügye le ti te vé keny sé gét, a szak fel ügye let rõl szó ló egész ség ügyi miniszteri ren -
deletben foglaltak szerint.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- ál ta lá nos or vo si szak kép zett ség és az adott szak te rü let re vo nat ko zó szak or vo si ké pe sí tés,

- 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
gyakor 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,

- 65 éves kor ha tár.

Jog sza bá lyi össze fér he tet len ség mi att nem fo gad ha tó el a pá lyá za ta an nak, 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,

- 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 to kat az ÁNTSZ Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze té nek cí mez ve (9024 Gyõr, Jó si ka u. 16.) kell be -
nyújta ni.

A pá lyá za tok 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.
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Pá lyá za ti hir det mé nyek egész ség ügyi in téz mény ve ze tõi
és or vos ve ze tõi ál lá sok ra

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

Az MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont pa rancs nok ának
pá lyá za ti fel hí vá sai

Az MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont (a to váb bi ak ban: MH HEK) pa rancs no ka (MH egész ség ügyi 
fõ nök) a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról szó ló 2001. évi XCV. tör vény
49. § (1) és (7) be kez dé se, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény 23. § (2) be kez dé se
alap ján pá lyá za tot hir det az MH HEK aláb bi al ez re de si rend fo ko zat tal rend sze re sí tett be osz tá sa i ra:

A) Ál ta lá nos fel té te lek:

1. A be osz tá sok ada tai:

- Be osz tás ba tör té nõ ki ne ve zés: ha tá ro zat lan idõ tar ta mú, szer zõ dé ses jog vi szony ese té ben ha tá ro zott ide jû

- Be osz tá si il let mény fo ko zat: I/V.

- Rend sze re sí tett rend fo ko zat: al ez re des.

- Mun ka kö ri fi ze té si osz tály: H-J (amennyi ben köz al kal ma zot tal is be tölt he tõ).

2. A pá lyá zat ál ta lá nos fel té te lei:

- egész sé gi, fi zi kai, pszi chi kai al kal mas ság,

- nyel vi kö ve tel mény: ál la mi vagy ál la mi lag el is mert C tí pu sú kö zép fo kú nyelv vizs ga (an gol, né met, vagy francia),

- egye te mi vég zett ség,

- szak irá nyú szak vizs ga,

- nem zet biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le lés,

- ka to nai szol gá lat vál la lá sa,

- hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyon kí vü li pá lyá zók nál er köl csi bi zo nyít vány,

- kül föl di szol gá lat vál la lá sa.

3. A pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán elõnyt je lent:

- a be osz tás el lá tá sá hoz szük sé ges dip lo ma mel lett más szak mai hu mán pro fi lú egye te mi vég zett ség,

- tu do má nyos mun ká ban va ló rész vé tel, 

- jár tas ság bé ke és há bo rús egész ség ügyi el lá tás szer ve zé sé ben és irá nyí tá sá ban,

- kom mu ni ká ci ós kész ség, jó szer ve zõi és tár gya ló ké pes ség,

- egyéb szak vizs ga,

- tu do má nyos fo ko zat,

- egyéb ide gen nyelv is me ret,

- a Hjt. és Hszt. sze rin ti hi va tá sos, vagy szer zõ dé ses szol gá la ti vi szony.

4. A be osz tá sok ra pá lyá zók ál ta lá nos fel ada tai:

- A sé rül tek, be te gek ma gas szín vo na lon tör té nõ el lá tá sa ér de ké ben szak kép zett sé gé nek meg fe le lõ szak mai
tevékeny ség foly ta tá sa az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont ban és egyéb egész ség ügyi in té zet ben,

- A ka to nai szer ve ze tek nél az egész ség ügyi biz to sí tás ban va ló rész vé tel,

- A kül föl di misszi ós fel ada tok so rán a ma gyar, il let ve több nem ze ti sé gû egész ség ügyi al egy sé gek nél, tábo ri egész -
ség ügyi in té ze tek nél szak mai mun ka vég zé se,
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

- Ha zai és kül föl di ka to nai, nyel vi, egész ség ügyi szak mai fel ké szí té se ken, ki kép zé se ken, to vább kép zé seken va ló
rész vé tel.

5. A be osz tá sok el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon ma gyar ál lam pol gá rok, akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve telmé -
nyek nek meg fe lel nek.

B) Pá lyá zat ra ki írt be osz tá sok rész le tes ada tai:

1. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: az MH HEK Csa pat és Misszió egész ség ügyi biz to sí tó osz tály, osz tály -
ve ze tõ

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest.

b) Az MH HEK Csa pat és Misszió egész ség ügyi biz to sí tó osz tály, osz tály ve ze tõ fõ fel ada ta: 

- Az osz tály és a re zi dens rész leg ve ze té si ok má nya i nak, mû kö dé si rend jé nek ki dol go zá sa, ve ze té se, irá nyí tá sa,
ellen õr zé se,

- A ha zai pol gá ri jog sza bá lyok, az EU és a NATO egész ség ügyi biz to sí tá si el vek, po li ti ka, dokt ri na fi gye lem be véte -
lé vel a szak mai pro to kol lok ki dol go zá sá ban, kar ban tar tá sá ban va ló rész vé tel,

- A sza ko sí tott szak kép zés ben részt ve võ hon véd or vo sok szak vizs gá ra fel ké szü lé sé nek irá nyí tá sa, és el len õrzé se.

c) A pá lyá zat fel té te lei:

- ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

- 2 szak vizs ga, eb bõl az egyik kli ni kai szak vizs ga,

- leg alább 3 év szak mai ve ze tõi és szer ve zé si gya kor lat, 

- leg alább 8 év szak or vo si gya kor lat. 

d) Elõnyt je lent:

- tra u ma to ló gia, se bész, or to pé dia, anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá pia, bel gyó gyá szat, oxy o ló gia és sûr gõs sé gi or -
vos tan, há zi or vos tan, fog lal ko zás-or vos tan, hon véd or vos tan, ka taszt ró fa - or vos tan, re pü lõ or vos tan szak vizs ga,

- egyéb nyelv vizs ga.

e) A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK Csa pat és Misszió egész ség ügyi biz to sí tó osz tály, osztály -
ve ze tõ be osz tá sá ra”

2. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: az MH HEK Csa pat és Misszió egész ség ügyi biz to sí tó osz tály, fõ or vos
(2 be osz tás)

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest 

b) A pá lyá zat fel té te lei:

- ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

- szak vizs ga: tra u ma to ló gia, se bész, or to pé dia, anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá pia, bel gyó gyá szat, oxy o ló gia és sûr -
gõs sé gi or vos tan, há zi or vos tan, fog lal ko zás-or vos tan szak vizs ga bár me lyi ke,

- leg alább 8 év szak or vo si gya kor lat.

c) Elõnyt je lent:

- szak mai ve ze tõi és szer ve zé si gya kor lat,

- egyéb szak vizs ga, 

- egyéb nyelv vizs ga.

d) A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK Csa pat és Misszió egész ség ügyi biz to sí tó osz tály, fõorvos
be osz tá sá ra”
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

C) Egyéb kö ve tel mé nyek a pá lyá za tok be nyúj tá sá val kap cso la to san:

a) A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:

- a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát,

- az Or vo sok Or szá gos Nyil ván tar tás ba vé te lé rõl szó ló iga zol vány má so la tát,

- mû kö dé si nyil ván tar tás meg újí tá sá ról szó ló ha tá ro zat má so la tát,

- a vég zett sé get, kép zett sé get és nyelv is me re tet ta nú sí tó ok ira tok hi te les má so la ta it,

- a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy hoz zá já rul a pá lyá za ti anya gá ba va ló be te kin tés hez a bí rá ló bi zott ság ré szérõl.

b) A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Hon vé del mi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30. nap.

c) A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont 1134 Bu da -
pest, Le hel u. 35-37.

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ en az MH HEK pa rancs no ka ál tal ki je lölt bi zottság
bí rál ja el a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be lül.

A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak.

Va la mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyilvá -
nos ság ra.

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ót az MH HEK ad (tel.: 236-5153).

* * *

Az MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont (a to váb bi ak ban: MH HEK) pa rancs no ka (MH egész ség ügyi
fõ nök) a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról szó ló 2001. évi XCV. tör vény
49. § (1) és (7) be kez dé se, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény 23. § (2) be kez dé se
alap ján pá lyá za tot hir det az MH HEK aláb bi õr na gyi rend fo ko zat tal rend sze re sí tett be osz tá sa i ra:

A) Ál ta lá nos fel té te lek:

1. A be osz tá sok ada tai:

- Be osz tás ba tör té nõ ki ne ve zés: ha tá ro zat lan idõ tar ta mú, szer zõ dé ses jog vi szony ese té ben ha tá ro zott ide jû

- Be osz tá si il let mény fo ko zat: I/IV.

- Rend sze re sí tett rend fo ko zat: õr nagy.

- Mun ka kö ri fi ze té si osz tály: H-J (amennyi ben köz al kal ma zot tal is be tölt he tõ).

2. A pá lyá zat ál ta lá nos fel té te lei:

- egész sé gi, fi zi kai, pszi chi kai al kal mas ság,

- nyel vi kö ve tel mény: ál la mi vagy ál la mi lag el is mert C tí pu sú kö zép fo kú nyelv vizs ga (an gol, né met, vagy francia),

- egye te mi vég zett ség,

- ka to nai szol gá lat vál la lá sa,

- hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyon kí vül pá lyá zók nál er köl csi bi zo nyít vány,

- nem zet biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le lés,

- kül föl di szol gá lat vál la lá sa.

3. A pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán elõnyt je lent:

- a be osz tás el lá tá sá hoz szük sé ges dip lo ma mel lett más szak mai hu mán pro fi lú egye te mi vég zett ség, 

- jár tas ság bé ke és há bo rús egész ség ügyi el lá tás szer ve zé sé ben és irá nyí tá sá ban,

- kom mu ni ká ci ós kész ség, jó szer ve zõi és tár gya ló ké pes ség,
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- egyéb szak vizs ga,

- egyéb ide gen nyelv is me ret,

- a Hjt. és Hszt. sze rin ti hi va tá sos, vagy szer zõ dé ses szol gá la ti vi szony.

4. A Csa pat és Misszió egész ség ügyi biz to sí tó osz tály be osz tá sa i ra pá lyá zók ál ta lá nos fel ada tai:

- A sé rül tek, be te gek ma gas szín vo na lon tör té nõ el lá tá sa ér de ké ben szak kép zett sé gé nek meg fe le lõ szak mai
tevékeny ség foly ta tá sa az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont ban és egyéb egész ség ügyi in té zet ben.

- A ka to nai szer ve ze tek nél az egész ség ügyi biz to sí tás ban vesz részt.

- A kül föl di misszi ós fel ada tok so rán a ma gyar, il let ve több nem ze ti sé gû egész ség ügyi al egy sé gek nél, tábo ri egész -
ség ügyi in té ze tek nél szak or vo si mun kát vé gez.

- Ha zai és kül föl di ka to nai, nyel vi, egész ség ügyi szak mai fel ké szí té se ken, ki kép zé se ken, to vább kép zé seken vesz
részt.

5. A Dan dár Egész ség ügyi Köz pont be osz tá sa i ra pá lyá zók ál ta lá nos fel ada tai:

- Ter ve zi, szer ve zi, vég zi a be osz tá sá ból adó dó szak fel ada to kat, részt vesz az egész ség ügyi biz to sí tá si fel ada tok
vég re haj tá sá ban.

- Részt vesz a funk ci o ná lis rész leg ve ze té si ok má nya i nak, be teg do ku men tá ci ó já nak, mû kö dé si rend jé nek ki dol go -
zá sá ban, az anya gi kész le tek meg ala kí tá sá ban.

- A sé rül tek, be te gek ma gas szak mai szín vo na lon tör té nõ el lá tá sa ér de ké ben az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pontban és 
egyéb egész ség ügyi in té zet ben ké szül a szak fel ada ta i nak vég re haj tá sá ra, kli ni kai gya kor la tá nak szin ten tar tá sá ra.

- Részt vesz a ha zai, kül föl di ka to nai, nyel vi és egész ség ügyi szak mai fel ké szí té se ken, ki kép zé se ken és to vább kép -
zé se ken.

6. A Dan dár Egész ség ügyi Köz pont be osz tá sa i ra pá lyá zók to váb bi ál ta lá nos fel ada tai al kal ma zás ese tén:

- Meg szer ve zi, irá nyít ja, el len õr zi a rész leg na pi mun ká ját.

- El len õr zi, vég zi a be teg do ku men tá ci ót.

- Fe lel a rész leg anya gi kész le te i nek biz to sí tá sá ért, or vo si be ren de zé se i nek, tech ni kai esz kö ze i nek mû kö dõ ké pessé -
géért, ja vít ta tá sá ért, kar ban tar tá sá ért.

7. A be osz tá sok el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon ma gyar ál lam pol gá rok, akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve telmé -
nyek nek meg fe lel nek.

B) Pá lyá zat ra ki írt be osz tá sok rész le tes ada tai:

1. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Csa pat és Misszió egész ség ügyi biz to sí tó osz tály, ad junk tus
(2 be osz tás)

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest

b) A pá lyá zat fel té te lei:

- ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

- szak vizs ga: tra u ma to ló gia, se bész, or to pé dia, anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá pia, oxy o ló gia és sûr gõs sé gi or vos tan,
há zi or vos tan, fog lal ko zás-or vos tan szak vizs ga bár me lyi ke,

- leg alább 8 év szak mai gya kor lat.

a) Elõnyt je lent:

- szak mai ve ze tõi és szer ve zé si gya kor lat,

- egyéb szak vizs ga, 

- egyéb nyelv vizs ga
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b) A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK Csa pat és Misszió egész ség ügyi biz to sí tó osz tály, ad junk tus
be osz tá sá ra”.

2. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Át ve võ-osz tá lyo zó Rész leg,
rész leg ve ze tõ 

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest 

b) Az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Át ve võ-osz tá lyo zó Rész leg, rész leg ve ze tõ fõ fel ada ta al kal ma zás
ese tén: 

- Irá nyít ja az át ve võ-osz tá lyo zó rész leg te le pí té sét, be ren de zé sét, ki ala kít ja mû kö dé si rend jét,

- Meg szer ve zi az osz tá lyo zás rend sze rét, a sé rült és be teg áram lás fõ irá nya it, irá nyít ja, el len õr zi a be teg re giszt rá ci ót,

- Részt vesz a be te gek, sé rül tek osz tá lyo zá sá ban, el lá tá sá ban.

c) A pá lyá zat fel té te lei:

- ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

- szak vizs ga: anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá pia, vagy oxy o ló gia és sûr gõs sé gi or vos tan, 

- leg alább 2 éves szak mai ve ze tõi és szer ve zé si gya kor lat,

- leg alább 8 év szak mai gya kor lat.

d) A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Át ve võ-osz tá lyo zó Rész leg,
rész leg ve ze tõ be osz tá sá ra”.

3. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Mû tõ rész leg, rész leg ve ze tõ.

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Buda pest

b) Az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Mû tõ rész leg, rész leg ve ze tõ fõ fel ada ta al kal ma zás ese tén:

- Irá nyít ja a mû tõ blokk te le pí té sét, be ren de zé sét, ki ala kít ja mû kö dé si rend jét,

- Meg szer ve zi a mû tõ rész leg hez ke rü lõ sé rül tek, be te gek se bé sze ti el lá tá sát, el len õr zi a be teg do ku men tá ci ót,

- Részt vesz a szak or vo si se gély nyúj tás ban.

c) A pá lyá zat fel té te lei:

- ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

- se bész, vagy tra u ma to ló gus szak vizs ga,

- leg alább 2 éves szak mai ve ze tõi és szer ve zé si gya kor lat,

- leg alább 8 év szak mai gya kor lat.

d) A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Mû tõ rész leg, rész leg ve ze tõ
be osz tá sá ra”.

4. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Bel gyó gyá sza ti Rész leg,
rész leg ve ze tõ.

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest.

b) Az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Bel gyó gyá sza ti Rész leg, rész leg ve ze tõ fel ada ta al kal ma zás
ese tén:

- Irá nyít ja a bel gyó gyá sza ti rész leg te le pí té sét, be ren de zé sét, ki ala kít ja mû kö dé si rend jét,

- Részt vesz a bel gyó gyá sza ti tí pu sú be te gek osz tá lyo zá sá ban, a bel pro fi lú el sõ or vo si és szak or vo si se gély nyúj tás
vég re haj tá sá ban,

- Fe lel a fek te tõ ben el he lye zett sé rül tek és be te gek el lá tá sá ért, szál lí tás ra tör té nõ elõ ké szí té sé ért, a gyó gyul tak csa -
pa tuk hoz va ló vissza irá nyí tá sá ért.
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c) A pá lyá zat fel té te lei:

- ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

- bel gyó gyá szat szak vizs ga

- leg alább 2 éves szak mai ve ze tõi és szer ve zé si gya kor lat,

- leg alább 8 év szak mai gya kor lat.

d) A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Bel gyó gyá sza ti Rész leg,
rész leg ve ze tõ be osz tá sá ra”.

5. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Egész ség vé del mi Rész leg,
rész leg ve ze tõ.

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest.

b) Az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Egész ség vé del mi Rész leg, rész leg ve ze tõ fel ada ta al kal ma zás
ese tén: 

- Irá nyít ja az egész ség vé del mi, für de tõ-fer tõt le ní tõ rész leg te le pí té sét, be ren de zé sét, ki ala kít ja mû kö dé si rend jét.

- Részt vesz a ki je lölt te le pü lé si hely köz egész ség ügyi-jár vány ügyi fel de rí té sé ben.

- Fe lel a fo lya ma tos köz egész ség ügyi és jár vány ügyi fel de rí té sért a dan dár har cá sza ti-had mû ve le ti te rü le tén.

- Ki dol goz za a jár vány vé del mi rend sza bá lyo kat, részt vesz a jár vány vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá ban.

- Fel ké szí ti a für de tõ-fer tõt le ní tõ raj ál lo má nyát für de tõ-fer tõt le ní tõ, sze mé lyi-, és ru há za ti men te sí té si fel ada tok
vég re haj tá sá ra.

c) A pá lyá zat fel té te lei:

- ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

- köz egész ség tan-jár vány tan, vagy meg elõ zõ or vos tan szak vizs ga,

- leg alább 2 éves szak mai ve ze tõi és szer ve zé si gya kor lat,

- leg alább 8 év szak mai gya kor lat.

d) A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Egész ség vé del mi Rész leg,
rész leg ve ze tõ be osz tá sá ra”.

6. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Gyógy szer és Vér el lá tó
Rész leg, rész leg ve ze tõ.

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest 

b) Az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Gyógy szer és Vér el lá tó Rész leg, rész leg ve ze tõ fel ada ta al kal -
ma zás ese tén: 

- Irá nyít ja a rész leg te le pí té sét, be ren de zé sét, ki ala kít ja mû kö dé si rend jét,

- Ter ve zi, szer ve zi a vér-, vér ké szít mé nyek igény lé sét, után pót lá sát,

- El len õr zi a be ér ke zõ, és ki adás ra ke rü lõ vér-, vér ké szít mé nye ket, azok tá ro lá sát, fel hasz ná lá sát, a szük sé ges ok má nyok
ve ze té sét, a nyil ván tar tást,

- Részt vesz a hely zet je len tés el ké szí té sé ben.

c) A pá lyá zat fel té te lei:

- ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

- transz fu zi o ló gia szak vizs ga, vagy szak vizs ga je lölt,

- leg alább 8 év szak mai gya kor lat.

d) A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Gyógy szer és Vér el lá tó
Rész leg, rész leg ve ze tõ be osz tá sá ra”.
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B) Egyéb kö ve tel mé nyek a pá lyá za tok be nyúj tá sá val kap cso la to san.

1. A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:

- a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát,

- az Or vo sok Or szá gos Nyil ván tar tás ba vé te lé rõl szó ló iga zol vány má so la tát,

- mû kö dé si nyil ván tar tás meg újí tá sá ról szó ló ha tá ro zat má so la tát,

- a vég zett sé get, kép zett sé get és nyelv is me re tet ta nú sí tó ok ira tok hi te les má so la ta it,

- a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy hoz zá já rul a pá lyá za ti anya gá ba va ló be te kin tés hez a bí rá ló bi zott ság ré szérõl.

2. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Hon vé del mi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30. nap.

3. A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont 1134 Bu -
da pest, Le hel u. 35-37.

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ en az MH HEK pa rancs no ka ál tal ki je lölt bi zottság
bí rál ja el a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be lül.

A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak.

Va la mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tók
nyilvá nos ság ra.

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ót az MH HEK ad (tel.: 236-5153).

* * *

Az MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont (a to váb bi ak ban: MH HEK) pa rancs no ka (MH egész ség ügyi
fõ nök) a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról szó ló 2001. évi XCV. tör vény
49. § (1) és (7) be kez dé se, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény 23. § (2) be kezdé se
alap ján pá lyá za tot hir det az MH HEK aláb bi szá za do si rend fo ko zat tal rend sze re sí tett be osz tá sa i ra:

A) Ál ta lá nos fel té te lek:

1. A be osz tá sok ada tai:

- Be osz tás ba tör té nõ ki ne ve zés: ha tá ro zat lan idõ tar ta mú, szer zõ dé ses jog vi szony ese té ben ha tá ro zott ide jû

- Be osz tá si il let mény fo ko zat: I/III.

- Rend sze re sí tett rend fo ko zat: szá za dos.

- Mun ka kö ri fi ze té si osz tály: H-J (amennyi ben köz al kal ma zot tal is be tölt he tõ).

2. A pá lyá zat ál ta lá nos fel té te lei:

- egész sé gi, fi zi kai, pszi chi kai al kal mas ság,

- nyel vi kö ve tel mény: ál la mi vagy ál la mi lag el is mert C tí pu sú kö zép fo kú nyelv vizs ga (an gol, né met, fran cia),

- egye te mi vég zett ség,

- ka to nai szol gá lat vál la lá sa,

- nem zet biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le lés,

- köz tiszt vi se lõk nél és köz al kal ma zot tak nál er köl csi bi zo nyít vány,

- kül föl di szol gá lat vál la lá sa.

3. A pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán elõnyt je lent:

- a be osz tás el lá tá sá hoz szük sé ges dip lo ma mel lett más szak mai hu mán pro fi lú egye te mi vég zett ség,

- jár tas ság bé ke és há bo rús egész ség ügyi el lá tás szer ve zé sé ben és irá nyí tá sá ban,

- kom mu ni ká ci ós kész ség, jó szer ve zõi és tár gya ló ké pes ség,
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- szak vizs ga,

- egyéb ide gen nyelv is me ret,

- a Hjt. és Hszt. sze rin ti hi va tá sos, vagy szer zõ dé ses szol gá la ti vi szony.

4. A Csa pat és Misszió egész ség ügyi biz to sí tó osz tály be osz tá sa i ra pá lyá zók ál ta lá nos fel ada tai:

- A sé rül tek, be te gek ma gas szín vo na lon tör té nõ el lá tá sa ér de ké ben szak kép zett sé gé nek meg fe le lõ szak mai te vé -
keny ség foly ta tá sa az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont ban és egyéb egész ség ügyi in té zet ben.

- A ka to nai szer ve ze tek nél az egész ség ügyi biz to sí tás ban va ló rész vé tel.

- A kül föl di misszi ós fel ada tok so rán a ma gyar, il let ve több nem ze ti sé gû egész ség ügyi al egy sé gek nél, tá bo ri egész -
ség ügyi in té ze tek nél szak or vo si mun ka vég zé se.

- Ha zai és kül föl di ka to nai, nyel vi, egész ség ügyi szak mai fel ké szí té se ken, ki kép zé se ken, to vább kép zé se ken va ló
rész vé tel.

5. A Dan dár Egész ség ügyi Köz pont be osz tá sa i ra pá lyá zók ál ta lá nos fel ada tai:

- Vég zi a be osz tá sá ból adó dó szak fel ada to kat, részt vesz az egész ség ügyi biz to sí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban,

- A sé rül tek, be te gek ma gas szak mai szín vo na lon tör té nõ el lá tá sa ér de ké ben, az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont ban
és egyéb egész ség ügyi in té zet ben ké szül a szak fel ada ta i nak vég re haj tá sá ra, kli ni kai gya kor la tá nak szin ten tar tá sá ra,

- Részt vesz a ha zai, kül föl di ka to nai, nyel vi és egész ség ügyi szak mai fel ké szí té se ken, ki kép zé se ken és to vább kép -
zé se ken.

6. A Dan dár Egész ség ügyi Köz pont be osz tá sa i ra pá lyá zók to váb bi ál ta lá nos fel ada tai al kal ma zás ese tén:

- Részt vesz a funk ci o ná lis rész leg te le pí té sé ben,

- Vég zi a mun ka kö ri le írá sá ban meg ha tá ro zott, funk ci o ná lis rész leg sze rin ti szak or vo si fel ada to kat.

- Ve ze ti, el len õr zi a be teg do ku men tá ci ót.

7. A be osz tá sok el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon ma gyar ál lam pol gá rok, akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve telmé -
nyek nek meg fe lel nek.

B) A pá lyá zat ra ki írt be osz tá sok rész le tes ada tai:

1. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Csa pat és Misszió egész ség ügyi biz to sí tó osz tály, al or vos (5
be osz tás).

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest.

b) A pá lyá zat fel té te lei:

- ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

- szak vizs ga: tra u ma to ló gia, se bész, or to pé dia, anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá pia, oxy o ló gia és sûr gõs sé gi or vos -
tan, há zi or vos tan, fog lal ko zás-or vos tan szak vizs ga bár me lyi ke, tra u ma to ló gia, se bész, or to pé dia ese tén szak or vos je -
lölt nek is,

- leg alább 4 év szak mai gya kor lat. 

c) A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK Csa pat és Misszió egész ség ügyi biz to sí tó osz tály, alorvos
be osz tá sá ra”.

2. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Át ve võ-osz tá lyo zó rész leg,
or vos (rész leg ve ze tõ he lyet tes).

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest.

b) Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Át ve võ-osz tá lyo zó rész leg, or vos (rész leg ve ze tõ he lyet tes) fel ada ta al kal -
ma zás ese tén:

- A te le pít he tõ dan dár egész ség ügyi köz pont át ve võ-osz tá lyo zó rész le ge mû kö dé si fel té te le i nek ki dol go zá sá ban, a
fo lya ma tos mû köd te tés hez szük sé ges anya gi-tech ni kai esz kö zök biz to sí tá sá ban va ló rész vé tel.
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- A dd. eü. kp.-hoz ér ke zõ sé rül tek, be te gek fo ga dá sa (se gély nyúj tás for má já nak, sür gõs sé gi fo ká nak, el lá tó funk ci o -
ná lis rész leg meg ha tá ro zá sa), szál lí tá si (kö vet ke zõ el lá tá si szint, szál lí tó eszk. meg ha tá ro zá sá val) osz tá lyo zás, se gély -
nyúj tás.

- A dd. eü. kp. egyéb funk ci o ná lis rész le ge i ben szük ség ese tén a bel gyó gyász szak or vo si fel ada tok vég zé se.

c) A pá lyá zat fel té te lei:

- ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

- bel gyó gyász szak vizs ga, vagy szak or vos je lölt.

d) Elõnyt je lent:

- szak mai, ve ze tõi gya kor lat,

- szak irá nyú szak vizs ga,

- egyéb, el sõ sor ban anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá pia vagy oxy o ló gia és sûr gõs sé gi or vos tan szak vizs ga. 

e) A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Át ve võ-osz tá lyo zó
Részleg, or vos (rész leg ve ze tõ he lyet tes) be osz tá sá ra”.

3. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Át ve võ-osz tá lyo zó Rész leg,
or vos.

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest 

b) A Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Át ve võ-osz tá lyo zó Rész leg, or vos fel ada ta al kal ma zás ese tén: 

- A dd. eü. kp.-hoz ér ke zõ sé rül tek, be te gek fo ga dá sa (se gély nyúj tás for má já nak, sür gõs sé gi fo ká nak, el lá tó funk ci o -
ná lis rész leg meg ha tá ro zá sa), szál lí tá si (kö vet ke zõ el lá tá si szint, szál lí tó eszk. meg ha tá ro zá sá val) osz tá lyo zás, se gély -
nyúj tás, 

c) A pá lyá zat fel té te lei:

- ál ta lá nos or vo si dip lo ma, 

- anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá pia szak vizs ga, vagy szak or vos je lölt.

d) Elõnyt je lent:

- szak mai gya kor lat,

- szak irá nyú szak vizs ga,

- egyéb, el sõ sor ban oxy o ló gia és sûr gõs sé gi or vos tan szak vizs ga,

- egyéb nyelv vizs ga.

e) A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Át ve võ-osz tá lyo zó
Részleg, or vos be osz tá sá ra”.

4. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Mû tõ rész leg, or vos (rész -
leg ve ze tõ he lyet tes).

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest.

b) Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Mû tõ rész leg, or vos (rész leg ve ze tõ he lyet tes) fel ada ta al kal ma zás ese tén: 

- A te le pít he tõ dan dár egész ség ügyi köz pont mû tõ rész le ge mû kö dé si fel té te le i nek ki dol go zá sá ban, a fo lya ma tos
mû köd te tés hez szük sé ges anya gi-tech ni kai esz kö zök biz to sí tá sá ban va ló rész vé tel,

- Al kal ma zás ese tén a mû tõ-kö tö zõ blokk ban az élet-, vég tag és funk ció men tõ se bé sze ti be avat ko zá sok vég zé se. 

c) A pá lyá zat fel té te lei:

- ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

- tra u ma to ló gia, or to pé dia szak vizs ga vagy szak or vos je lölt.
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d) Elõnyt je lent:

- szak mai gya kor lat,

- szak irá nyú szak vizs ga,

- egyéb, el sõ sor ban se bé szet szak vizs ga,

- egyéb nyelv vizs ga.

e) A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Mû tõ rész leg, or vos
(részleg ve ze tõ he lyet tes) be osz tá sá ra”.

5. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Mû tõ rész leg, or vos 

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest 

b) A pá lyá zat fel té te lei:

- ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

- se bé szet szak vizs ga vagy szak or vos je lölt.

c) Elõnyt je lent:

- szak mai gya kor lat,

- szak irá nyú szak vizs ga,

- egyéb, el sõ sor ban tra u ma to ló gia, ort ho pe dia szak vizs ga. 

d) A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Mû tõ rész leg, or vos beosz -
tá sá ra”.

6. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Mû tõ rész leg, or vos (3 be -
osz tás).

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest.

b) Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Mû tõ rész leg, or vos fel ada ta al kal ma zás ese tén:

- A mû tõ-kö tö zõ blokk ban, szük ség ese tén egyéb funk ci o ná lis rész leg ben az el lá tan dó be te gek ré szé re a mû té ti
érzés te le ní tés meg ha tá ro zá sa, az ér zés te le ní tés el vég zé se, a be teg ál la po tá nak fo lya ma tos el le nõrzése a mû tét alatt.

c) A pá lyá zat fel té te lei:

- ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

- anesz te zi o ló gia, in ten zív te rá pia szak vizs ga vagy szak or vos je lölt.

d) Elõnyt je lent:

- szak mai gya kor lat,

- szak irá nyú szak vizs ga,

- egyéb szak vizs ga. 

e) A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Mû tõ rész leg, or vos be -
osztá sá ra”.

7. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Bel gyó gyá sza ti Rész leg,
or vos (rész leg ve ze tõ he lyet tes).

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest.

b) Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Bel gyó gyá sza ti Rész leg, or vos (rész leg ve ze tõ he lyet tes) fel ada ta al kal ma zás
ese tén:

- A te le pít he tõ dan dár egész ség ügyi köz pont bel gyó gyá sza ti rész le ge mû kö dé si fel té te le i nek ki dol go zá sá ban, a fo -
lya ma tos mû köd te tés hez szük sé ges anya gi-tech ni kai esz kö zök biz to sí tá sá ban va ló rész vé tel.
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- Al kal ma zás ese tén, a dd. eü. kp.-hoz ér ke zõ pszi chi át ri ai tí pu sú meg be te ge dés ben szen ve dõk já ró be teg el lá tá sa.

- A dd. eü. kp. kü lön bö zõ funk ci o ná lis rész le ge i ben a fek võ be te gek ré szé re pszi chi át ri ai szak el lá tás nyúj tá sa, kon zí -
li um biz to sí tá sa.

c) A pá lyá zat fel té te lei:

- ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

- pszi chi át ria szak vizs ga vagy szak or vos je lölt.

d) Elõnyt je lent:

- szak mai gya kor lat,

- szak irá nyú szak vizs ga,

e) A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Bel gyó gyá sza ti Részleg,
or vos (rész leg ve ze tõ he lyet tes) be osz tá sá ra”.

8. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Di ag nosz ti kai Rész leg, or vos
(rész leg ve ze tõ he lyet tes).

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest 

b) Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Di ag nosz ti kai Rész leg, or vos (rész leg ve ze tõ he lyet tes) fel ada ta al kal ma zás
ese tén:

- A te le pít he tõ dan dár egész ség ügyi köz pont di ag nosz ti kai rész le ge mû kö dé si fel té te le i nek ki dol go zá sá ban, a fo lya -
ma tos mû köd te tés hez szük sé ges anya gi-tech ni kai esz kö zök biz to sí tá sá ban va ló rész vé tel.

- A dd. eü. kp. kü lön bö zõ funk ci o ná lis rész le ge i ben rtg .vizs gá lat vég zé se, ér té ke lé se.

c) A pá lyá zat fel té te lei:

- ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

- ra di o ló gia szak vizs ga vagy szak or vos je lölt.

d) Elõnyt je lent:

- szak mai gya kor lat,

- szak irá nyú szak vizs ga.

e) A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Di ag nosz ti kai Rész leg, or vos
(rész leg ve ze tõ he lyet tes) be osz tá sá ra”.

9. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Gyógy szer és vér el lá tó
Rész leg, gyógy sze rész (rész leg ve ze tõ he lyet tes).

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest.

b) Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Gyógy szer és vér el lá tó Rész leg, gyógy sze rész (rész leg ve ze tõ he lyet tes) fel -
ada ta al kal ma zás ese tén:

- Ter ve zi, szer ve zi az egész ség ügyi anya gok igény lé sét, után pót lá sát.

- El ké szí ti az igény lé se ket mind a funk ci o ná lis rész le gek, mind az alá ren delt se gély he lyek vo nat ko zá sá ban.

- El len õr zi a be ér ke zõ, és ki adás ra ke rü lõ gyógy sze re ket és más egész ség ügyi anya go kat, a vér-, vér ké szít mé nyek
be szer zé sét, azok tá ro lá sát, fel hasz ná lá sát, a szük sé ges ok má nyok ve ze té sét, az anyag nyil ván tar tást.

- Meg szer ve zi az or vo si mû sze rek és esz kö zök kis ja ví tá sát, kö zép-, és nagy ja ví tás ra szál lít ta tá sát.

- Részt vesz a hely zet je len tés el ké szí té sé ben.
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c) A pá lyá zat fel té te lei:

- gyógy sze rész dip lo ma, pá lya kez dõ nek is.

d) Elõnyt je lent:

- szak mai gya kor lat,

- szak gyógy sze rész szak vizs ga.

e) A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Gyógy szer és vé rellá tó
Rész leg, gyógy sze rész (rész leg ve ze tõ he lyet tes) be osz tá sá ra”.

10. Egyéb kö ve tel mé nyek a pá lyá za tok be nyúj tá sá val kap cso la to san:

a) A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:

- a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát,

- a vég zett sé get, kép zett sé get és nyelv is me re tet ta nú sí tó ok ira tok hi te les má so la ta it,

- a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy hoz zá já rul a pá lyá za ti anya gá ba va ló be te kin tés hez a bí rá ló bi zott ság ré szérõl.

b) A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Hon vé del mi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30. nap.

c) A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont 1134 Bu -
da pest, Le hel u. 35-37.

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ en az MH HEK pa rancs no ka ál tal ki je lölt bi zott ság
bí rál ja el a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be lül.

A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak.

Va la mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá -
nos ság ra.

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ót az MH HEK ad. (tel: 236-5153).

* * *

Bu da pest Fõ vá ros XVI. Ke rü le ti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-Tes tü le te a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló, módo -
sí tott 1992. évi XXXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Kjt.) 23. §-ának (2) be kez dé se, va la mint a 233/2000. (XII. 23.)
Korm. ren de let és a 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá lyá za tot hir det az in téz mény ve ze tõi fel adat kör el látásá ra
köz al kal ma zot ti ki ne ve zés sel és ha tá ro zott ide jû - 5 év re szó ló - ma ga sabb ve ze tõi megbízás sal. 

Az in téz mény ne ve: XVI. Ke rü let Kert vá ro si Egész ség ügyi Szol gá la ta (szék hely: 1163 Bu da pest, Tek la u. 2/c.).

Az in téz mény ve ze tõ fel ada tai:

- Bu da pest Fõ vá ros XVI. ker. Ön kor mány zat Szak or vo si Ren de lõ in té ze té nek és Gon do zó há ló za tá nak, valamint az
egész ség ügyi alap el lá tás ve ze té se, 

- fe le lõs a be teg el lá tás, gon do zás, a szak ma sza bá lyai és eti kai kö ve tel mé nyei, va la mint a vo nat ko zó jog szabá lyok
tel jes kö rû tel je sí té sé ért, az el lá tás fel té te le i nek biz to sí tá sá ért, 

- fe le lõs a szak el lá tás és alap el lá tás te vé keny sé gé nek rö vid- és kö zép tá vú ter vé ért, a szük ség le tek nek meg fe le lõ hu -
mán erõ for rás biz to sí tá sá ért, az el lá tá sok do ku men tá ci ó já nak fo lya ma tos, nap ra kész, szak szerû ve ze té sé ért, va li di tá -
sáért, a ren de lé sek, be teg el lá tás rend jé nek ki ala kí tá sá ért és meg va ló sí tá sá ért,

- az in téz mény nek a ha tá lyos jog sza bá lyok ban, a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat ban, az in téz ményt fenn tartó
ha tá ro za ta i ban, a szak mai kö ve tel mé nyek ben meg fo gal ma zot tak nak meg fe le lõ fo lya ma tos és gaz da sá gos mû köd -
tetése,

- az in téz mény szak mai és mû kö dé si ter ve i nek elõ ké szí té se, egyez te té se és meg va ló sí tá sa,

- Bu da pest XVI. ke rü let la kos sá gá nak egész sé gi ál la po tát fi gye lem be ve võ ha té kony szol gál ta tá sok ki ala kí tása,

- a hosszú tá vú sta bil gaz dál ko dás fel té te le i nek, az in téz mé nyi mû kö dés ha té kony sá gá nak fo lya ma tos biz to sí tása. 
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Pá lyá za ti fel té te lek:

- bün tet len elõ élet, to váb bá

- (or vos tu do má nyi vagy egyéb) egye te mi szin tû vég zett ség, és

- 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 szakon
szer zett ké pe sí tés, va la mint,

- leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:

- or vo si dip lo ma és szak or vo si ké pe sí tés. 

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,

- ké pe sí té si ok ira tá nak/ok ira ta i nak má so la tát, 

- há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, 

- a leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor la tot iga zo ló mun kál ta tói iga zo lást, 

- az in téz mény jö võ jét érin tõ rész le tes szak mai kon cep ci ót,

- nyi lat ko za tot, mely ben a pá lyá zó hoz zá já rul ah hoz, hogy pá lyá za ti anya gát az Elõ ké szí tõ Bi zott ság, vala mint a Bu -
da pest Fõ vá ros XVI. ker. Ön kor mány zat Egész ség ügyi és Szo ci á lis Bi zott sá ga és Kép vi se lõ-tes tü le te meg is merje és
ab ba be te kint sen,

- a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy Bu da pest Fõ vá ros XVI. ke rü le ti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a pályá zat
el bí rá lá sá ra vo nat ko zó elõ ter jesz tést nyil vá nos, vagy zárt ülés ke re té ben tár gyal ja. 

A pá lyá za ti el já rás rész le tes sza bá lya it a 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let fog lal ja ma gá ba.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év. 

A meg bí zás kez dõ nap ja: 2008. áp ri lis 1.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lei, a pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sá ra, a jut ta tá sok ra vo nat ko zó és egyéb in -
for má ci ók: 

- a pá lyá za tok nak zárt bo rí ték ban, leg ké sõbb a pá lyá za ti fel hí vás nak az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg jele -
né sé tõl szá mí tott 15. nap 13 órá ig kell be ér kez nie Bu da pest Fõ vá ros XVI. ke rü let Ön kor mány zat Polgár mes te ri Hi va -
ta lá nak Szo ci á lis és Egész ség ügyi Ügy osz tá lyá hoz, a 1163 Bu da pest, Ha vas ha lom u. 43. szám alat ti cím re, „Pályá zat a
KESZ in téz mény ve ze tõi ál lás he lyé re” jel igé vel el lát va, 

- a pá lyá zat ki író ja hi ány pót lá si le he tõ sé get nem biz to sít,

- a pá lyá za to kat a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 30 na pon be lül - a fel kért elõ ké szí tõ bi zott ság va la mint a ki író
Egész ség ügyi és Szo ci á lis Bi zott sá gá nak vé le mé nye zé sét kö ve tõ en - a Kép vi se lõ-tes tü let bí rál ja el, 

- a mun ka kör 2008. áp ri lis 1. nap já tól tölt he tõ be,

- bé re zés és jut ta tás: az in téz mény ve ze tõ il let mé nye a Kjt. sze rin ti ga ran tált összeg ben ke rül meg ha tá ro zás ra. A ga -
ran tált össze gen fe lül, ha vi rend sze res sé gû - mun kál ta tói dön té sen ala pu ló - il let mény rész meg ál la pí tá sá ról a Kép vi -
selõ-tes tü let dönt, 

- 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.

* * *

A Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft. ügy ve ze tõ je pá lyá za tot hir det a Bel gyó gyá sza ti
Osz tály osz tály ve ze tõ fõ or vo si be osz tá sá nak el lá tá sá ra. Az egész ség ügyi in téz mény meg nevezé se: Ke né zy Kór ház
Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság (a to váb bi ak ban: Ke né zy Kórház Kft).

Be töl ten dõ mun ka kör és ve ze tõi be osz tás: szak or vos mun ka kör be ha tá ro zat lan idõ re szó ló mun ka vi szony lé te sí -
té sé vel egy ide jû leg, osz tály ve ze tõ fõ or vo si be osz tás (mely ve ze tõi meg bí zás nak mi nõ sül) el lá tá sa. A ve ze tõi meg bí zás 
ha tá ro zat lan idõ re szól.
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

El lá tan dó fel ada tok: a Bel gyó gyá sza ti Osz tály fe le lõs ve ze tõ je ként el lát ja a bel gyó gyá szat fek võ-, és já ró be teg
szak el lá tás te rü le tén a jog sza bá lyok ban, a Kór ház szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban, il let ve ügyele ti-ké szen lé ti
sza bály za tá ban meg ha tá ro zott fel ada to kat.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lei: a pá lyá za tot zárt bo rí ték ban „Pá lyá zat a Ke né zy Kór ház Kft. Bel gyó gyá sza ti
Osz tá lyá nak osz tály ve ze tõ fõ or vo si be osz tá sá nak el lá tá sá ra” meg je lö lés sel 8 pél dány ban kell be nyúj ta ni sze mé lye sen
vagy pos tai úton.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tás és to váb bi in for má ció Dr. Lam pé Zsolt, or vos-igaz ga tó tól kér he tõ [4043 Deb -
recen, Bar tók Bé la út 2-26. tel.: 06 (52) 511-818)].

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: a Ke né zy Kór ház Kft. 4043 Deb re cen, Bar tók Bé la út 2-26., Dr. Óno di-Szûcs Zol tán,
ügy ve ze tõ.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: az Egész ség ügyi Köz löny ben tör tént meg je le nés tõl szá mí tott 15 nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa: a pá lyá zat ról az ügy ve ze tõ leg ké sõbb a szak mai kol lé gi um vé le mé nyét kö ve tõ 30 na pon be lül
dönt.

A pá lyá za ti el já rás a 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let, va la mint a 13/2002. (II. 28.) EüM ren de let elõ írá sai sze rint 
tör té nik, a pá lyá za tok el bí rá lá sá ra az elõ ké szí tõ bi zott ság, az or vo si ka ma ra, a Bel gyó gyá sza ti Szak mai Kol lé gi um, va -
la mint a szak mai ve ze tõ tes tü let vé le mé nye zé sét kö ve tõ en ke rül sor.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- bün tet len elõ élet,

- or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,

- bel gyó gyá szat szak or vo si szak ké pe sí tés, 

- leg alább tíz éves bel gyó gyá sza ti szak or vo si gya kor lat.

Elõnyt je lent het:

- leg alább 3 éves ve ze tõi ta pasz ta lat,

- a pá lyá za ti fel té tel ként meg je lölt szak or vo si szak ké pe sí té sen túl, to váb bi szak or vo si szak ké pe sí tés, vagy rá é pített
szak ké pe sí tés meg lé te, 

- szak or vos kép zés ben el töl tött szak mai ta pasz ta lat, vagy tu do má nyos te vé keny ség, pub li ká ció,

- ki emelt EU-nyel vek va la me lyi ké bõl (an gol/fran cia/né met) ál la mi lag el is mert, kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.

Mun ka bér és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa: meg ál la po dás sze rint.

A be osz tás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó: 

- rész le tes sz.ö.,

- be osz tás el lá tá sá ra vo nat ko zó szak mai el kép ze lé sek, ve ze tõi és szak mai prog ram,

- vég zett sé get, szak kép zett sé get, szak ké pe sí tést il let ve nyelv tu dást iga zo ló ok ira tok köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má -
so la ta,

- szak mai gya kor la tot, il let ve or vo si te vé keny sé get iga zo ló ok má nyok (mun kál ta tói iga zo lá sok),

- 3 hó nap nál nem ré geb bi e.b.,

- a pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ról, hogy a pá lyá za ti el já rás ban részt ve võk a pá lyá zat anya gát meg is mer he tik

* * *

A Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft. ügy ve ze tõ je pá lyá za tot hir det a Sür gõs sé gi Be teg -
el lá tó Osz tály osz tály ve ze tõ fõ or vo si be osz tá sá nak el lá tá sá ra

Az egész ség ügyi in téz mény meg ne ve zé se: Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fele -
lõs sé gû Tár sa ság (a to váb bi ak ban: Ke né zy Kór ház Kft).
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

Be töl ten dõ mun ka kör és ve ze tõi be osz tás: szak or vos mun ka kör be ha tá ro zat lan idõ re szó ló mun ka vi szony lé te sí -
té sé vel egy ide jû leg, osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tás (mely ve ze tõi meg bí zás nak mi nõ sül) el lá tá sa. A ve ze tõi meg bí zás
ha tá ro zat lan idõ re szól.

El lá tan dó fel ada tok: a Sür gõs sé gi Be teg el lá tó Osz tály fe le lõs ve ze tõ je ként el lát ja a sür gõs sé gi be teg el lá tás te rü le -
tén a jog sza bá lyok ban és a Kór ház szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban, il let ve ügye le ti-ké szen lé ti sza bály za tá ban
meg ha tá ro zott fel ada to kat.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lei: a pá lyá za tot zárt bo rí ték ban „Pá lyá zat Ke né zy Kór ház Kft. Sür gõs sé gi Be teg -
el lá tó Osz tály osz tály ve ze tõ fõ or vo si be osz tá sá nak el lá tá sá ra” meg je lö lés sel 8 pél dány ban kell be nyúj ta ni sze mé lye sen
vagy pos tai úton.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tás és to váb bi in for má ció az or vos-igaz ga tó tól kér he tõ (4043 Deb re cen, Bar tók
Bé la út 2-26. tel.: 06 (52) 511-818).

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: a Ke né zy Kór ház Kft. 4043 Deb re cen, Bar tók Bé la út 2-26., Dr. Óno di-Szûcs Zol tán,
ügy ve ze tõ.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: az Egész ség ügyi Köz löny ben tör tént meg je le nés tõl szá mí tott 15 nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa: a pá lyá zat ról az ügy ve ze tõ leg ké sõbb a szak mai kol lé gi um vé le mé nyét kö ve tõ 30 na pon be lül
dönt.

A pá lyá za ti el já rás a 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let, va la mint a 13/2002. (II. 28.) EüM ren de let elõ írá sai sze rint 
tör té nik, a pá lyá za tok el bí rá lá sá ra az elõ ké szí tõ bi zott ság, az or vo si ka ma ra, az Oxy o ló gi ai-Sür gõs sé gi, Hon véd- és
Ka taszt ró fa or vos tan Szak mai Kol lé gi um, va la mint a szak mai ve ze tõ tes tü let vé le mé nye zé sét kö ve tõ en ke rül sor.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- bün tet len elõ élet,

- or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,

- bel gyó gyász vagy sür gõs sé gi or vos tan szak or vo si szak ké pe sí tés, 

- sür gõs sé gi be teg el lá tás te rü le tén szer zett gya kor lat.

Elõnyt je lent het:

- a pá lyá za ti fel té tel ként meg je lölt szak or vo si szak ké pe sí té sen túl, to váb bi szak or vo si szak ké pe sí tés, vagy rá épített
szak ké pe sí tés. 

Mun ka bér és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa: meg ál la po dás sze rint.

A be osz tás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

- rész le tes szak mai ön élet rajz,

- a be osz tás el lá tá sá ra vo nat ko zó szak mai el kép ze lé sek, ve ze tõi és szak mai prog ram,

- vég zett sé get, szak kép zett sé get, szak ké pe sí tést, il let ve nyelv tu dást iga zo ló ok ira tok köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la ta,

- szak mai gya kor la tot, il let ve or vo si te vé keny sé get iga zo ló ok má nyok (mun kál ta tói iga zo lá sok),

- 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány,

- a pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ról, hogy a pá lyá za ti el já rás ban rész ve võk a pá lyá za ti anya gát me gis merhetik.

* * *

Du na ke szi Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te (2120 Du na ke szi, Fú út 25.) pá lyá za tot hir det Du na ke szi Vá ros 
Ön kor mány za tá nak Szak or vo si Ren de lõ in té ze te (2120 Du na ke szi, Fõ út 75-81.) ré szál lá sú igaz ga tói munkakör be -
töl té sé re.

El lá tan dó fõbb fel ada tok:

- Du na ke szi-Göd-Fót la ko sai já ró be teg szak el lá tá sá nak meg szer ve zé se, biz to sí tá sa.

- Du na ke szi Vá ros Ön kor mány za tá nak dön té se alap ján a Szak or vo si Ren de lõ in té zet szer ve ze ti for ma át ala kí tása,
gaz da sá go sab bá té te le.
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

Pá lyá za ti fel té te lek: a meg bí zás 1 év re szól.

A meg bí zás fel té te lét a 13/2002. (III. 28.) EüM rend. tar tal maz za.

Fel té te lek:

- bün tet len elõ élet,

- köz gaz da ság tud. vagy egyéb egye te mi vég zett ség és egész ség ügyi (szak)me ne dzse ri vagy egész ség ügyi menedzs -
ment szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett ké pe sí tés, va la mint

- leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat (2 év a já ró be teg el lá tás te rü le tén, 3 év pi a ci szfé rá ban el töl tött gya kor lat).

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

- a pá lyá zó szak mai élet raj za,

- a bün tet len elõ éle tet iga zo ló, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ki vé ve, ha je len leg is vezetõ ként dol -
go zik),

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó szak mai prog ram,

- is ko lai vég zett sé get és szak kép zett sé get iga zo ló ok le vél má so la ta,

- a pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ról, hogy a pá lyá zat ban fog lalt sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá za ti el já rás sal össze függõ ke -
ze lé sé hez hoz zá já rul,

- a pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ról, hogy meg bí zá sa ese tén a be osz tás be töl té sé ig va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ségét 
tel je sí ti,

- a pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ról, hogy a pá lyá zat el bí rá lá sá ra vo nat ko zó elõ ter jesz tést a Kép vi se lõ-tes tü let és Bi zott sá ga
nyil vá nos vagy zárt ülés ke re té ben tár gyal ja.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: az Egész ség ügyi Köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30 nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jét kö ve tõ 30 nap.

A pá lyá zat ki író ja a pá lyá zat ered mény te len né nyil vá ní tá sá nak jo gát fenn tart ja.

Bé re zés: Kjt. alap ján.

A be ér ke zett pá lyá za to kat a 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let 4. § (3) be kez dé se alap ján a Szo ci á lis és Egész ség ügyi
Bi zott ság vé le mé nye zi, a Kép vi se lõ-tes tü let dönt.

Az ál lás be tölt he tõ: 2008. áp ri lis 1-jé tõl.

A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton kell be nyúj ta ni Kecs ke mét hy Gé zá hoz, Du na ke szi Vá ros pol gár mes te ré nek
cí mez ve, 2120 Du na ke szi, Fõ út 25. - le zárt bo rí ték ban.

A bo rí ték ra kér jük rá ír ni: „Pá lyá zat a Szak or vo si Ren de lõ in té zet ré szál lá sú igaz ga tói mun ka kör be töl tésé re”.

Az ál lás sal kap cso lat ban fel vi lá go sí tást ad: Zá ko nyi né Zu bi Va lé ria osz tály ve ze tõ. Te le fon: 06 (27) 542-874 vagy
06 (20) 579-0924.

Ka zinc bar ci ka Vá ro si K.
K.-Ig. fõ or vo sa
3700 Ka zinc bar ci ka,
Má jus 1. út 56.

Bel gyó gyá sza ti 
MÁTRIX O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos

- orv. d.,
- szak irá nyú szk.,
- sza korv.gy.,
- ve ze té si, ir.-i készségek,
- cs: rész le tes sz.ö.,

- b: Kjt. alap ján,
- az ál lás a pá lyá za ti
eljárást kö ve tõ en 
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 munkakör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

- a szak te rü let ir.-ára 
vo nat ko zó sz. el kép zelések,
- az orv. d., szv.biz., 
mû kö dé si nyil ván tar tás 
hi te les má so la ta,
- tud. mun kák, elõ adások,
köz le mé nyek jegyzé ke,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- nyi lat ko zat az el bí rá -
lásban részt ve võk be te -
kintési jo gá ról

- az ál lás hoz szak em ber 
la kás biz to sí tott,
- to váb bi in for má ció 
és a pá lyá zat be nyúj tá sa:
dr. Tren csé nyi Er zsé bet
K.-Ig. fõ or vos
 (3700 Ka zinc barcika, 
Má jus 1. út 56.),
- t: 06 (48) 514-801

Pest Me gyei Flór Fe renc K.
fõ ig. fõ or vo sa
2143 Kis tar csa,
Sem mel we is tér 1.

Bõr gyó gyá sza ti O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos
Fel ada ta: az O. mun ká já nak
meg szer ve zé se 
és za var ta lan mû köd te té se

- bõr gyó gyá szat szv.,
- leg alább 5 éves, 
a szakte rü le ten szer zett gy.,
- vez.gy.,
- tud. mun kás ság,
- tud. fo ko zat vagy
megszer zé sé nek 3 éven 
be lül tör té nõ vál la lá sa,
- e: al ler go ló gia és kl.-ai
im mu no ló gia rá épített szv.,
- cs: rész le tes sz.ö.,
- tud. mun kák, pub li kációk
jegy zé ke,
- sz. kon cep ció,
- d. má so la ta,
- szv.biz.-ok má so la ta,
- 3 hó nap nál nem régeb bi
e.b. vagy ar ról szó ló 
nyi lat ko zat, hogy a pályá zó 
en nek meglé té hez kö tött
m.-kör ben dolgozik,
- nyi lat ko zat ar ról, 
hogy a pá lyá za ti anyagot 
az el já rás ban résztve võk
meg is mer he tik

- b: Kjt. alap ján, 
meg egyezés sze rint,
- h: a meg je le nést kö ve tõ
30 nap,
- e.h.: a Szak mai 
Kol lé gi um vélemé nyét 
kö ve tõ 30 nap,
- az ál lás a pá lyá zat el -
bírálá sát kö ve tõ en azon nal
betölthe tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
 dr. Bed ros J. Ró bert 
Ph.D. fõ ig. fõ or vos fõ ta ná -
csoshoz a K. cí mé re 
(2143 Kis tar csa, 
Semmel we is tér 1.)

Ka ni zsai Do rottya K.
fõ ig.-ja
8800 Nagy ka ni zsa,
Sze ke res Jó zsef út 2-8.

Sür gõs sé gi 
Be teg el lá tó O.
ve ze tõ fõ or vos
Fel ada ta: az SBO ir.-a, 
ve ze té se, a mun ka terület
meg szer ve zé se

- orv. d.,
- sür gõs sé gi or vos tan vagy
az zal egyen ér té kû szk.,
mind ket tõ höz:
- cs: rö vid sz. prog ram,
- szer ve zé si és ve ze té si 
el kép ze lé sek,
- rész le tes sz.ö.,
- orv. d. és szv.biz. 
másola ta,

mind ket tõ höz:
- b: Kjt., va la mint
megegye zés sze rint+
ve ze tõi pót lék,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 na pon be lül,
- e.h.: a szak mai 
kol légium ál tal meg kül dött
véleményt kö ve tõ 
2 hé ten be lül,
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

- OONY-ba tör tént 
felvétel iga zo lá sa,
- tud. köz le mé nyek 
máso la ta,
- elõ adá sok jegy zé ke
(amennyi ben van),
- 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 régeb bi e.b.,
- be le egye zõ nyi latkozat 
ar ról, hogy a pályáza ti
anya got a pá lyá zat 
el bírálá sá ban részt ve võk
megis mer hes sék

- az ál lás be töl té sé nek idõ -
pont ja: az el bí rá lást kö ve tõ
hó nap 1. nap já tól,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Ko vács Jó zsef fõ ig.-nak 
cí mez ve a K. cí mé re 
(8800 Nagy ka ni zsa, 
Sze ke res József út 2-8.),
- a pá lyá zat tal kap cso latban 
fel vi lá go sí tás a fõ ig.-tól
kérhe tõ 
a 06 (93) 502-090-es te le -
fon szá mon

Fül-Orr-Gé gé sze ti O.
osz tály ve ze tõ
Fel ada ta: az O. ve zetése,
ma gas sz. m. biztosít ás

- orv. d.,
- szak irá nyú szk.,
- több éves sz.gy.,
- ve ze té si is me ret,
- e: tud. tev., nyi

A Ba ra nya Me gyei Kór ház (7623 Pécs, Rá kó czi u. 2.) fõ igaz ga tó ja pá lyá za tot hir det or vos-igaz ga tói ál lás be töl té sé re.

El lá tan dó fel adat: a Ba ra nya Me gyei Kór ház Fõ igaz ga tó ja köz vet len irá nyí tá sa mel lett -az in téz mény ben nyújtott
or vo si és in té ze ti gyógy sze ré szi te vé keny ség fel ügye le te és a te vé keny sé gek össze han go lá sa, az in téz mény mi nõ -
ségirá nyí tá si rend sze ré nek ko or di ná lá sa. Ön ál ló ve ze tõi mun ka kör.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- bün tet len elõ élet,

- or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,

El bí rá lás nál elõnyt je lent:

- egész ség ügyi 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 szerzett
ké pe sí tés,

- fel sõ ve ze tés ben szer zett gya kor lat

- mi nõ ség irá nyí tás-mi nõ ség biz to sí tá si is me re tek 

A 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let 1. § (2) be kez dé se ér tel mé ben az 1. § (1) be kez dés b) pont já ban elõ írt ké pe sítési
fel té tel alól a fenn tar tó fel men tést ad hat, ha a pá lyá zó (je lölt) a kép zés ben részt vesz, vagy vál lal ja a ké pe sí tésnek a ki -
ne ve zés (meg bí za tás) adá sá tól szá mí tott öt éven be lül tör té nõ meg szer zé sét.

Pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- pá lyá zó leg fon to sabb sze mé lyi ada ta it (kéz zel, il let ve gép pel írt ön élet rajz),

- pá lyá zó szak mai élet raj zát, tu do má nyos mun ká i nak fel so ro lá sát,

- pá lyá zó je len le gi mun ka kö rét, be osz tá sát,

- ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok hi te le sí tett má so la tát,

- a mun ka kör be töl té sé hez kap cso ló dó ve ze tõi prog ra mot,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- hoz zá já ru ló nyi lat ko za tot, hogy a pá lyá za tot el bí rá ló ha tó sá gok a pá lyá za ti anya got meg is mer hes sék.
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Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

Pá lyá zat be nyúj tá sá nak for má ja és ha tár ide je:

- zárt bo rí ték ban Dr. Ru zsa Csa ba fõ igaz ga tó ne vé re (Ba ra nya Me gyei Kór ház, 7623 Pécs, Rá kó czi u. 2.), az Egész -
ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 30 na pon be lül kell be nyúj ta ni

- pá lyá zat el bí rá lá si ha tár ide je: a be nyúj tást kö ve tõ 15 na pon be lül.

Meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év, mely 2008. már ci us 1-jé tõl 2013. feb ru ár 28-ig tart.

Illet mény és egyéb jut ta tá sok: a közal kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tv., va la mint a vo natkozó
ren de le tek sze rint.

Tol na Me gyei Ö.
Ba las sa Já nos K.-a
fõ ig. fõ or vo sa
7100 Szek szárd,
Bé ri Ba logh Ádám u. 5-7.

Gast ro en te ro lo gi ai 
pro fi lú bel gyó gyá sza ti O.
osz tály ve ze tõ fõ or vos

- orv. d.,
- gaszt ro en te ro ló gi ai szk.,
- in ter ven ci ós gy.,
- vez. jár tas ság,
- e: tud. fo ko zat és eü. 
köz gaz da sá gi v.,
- cs: rész le tes sz.ö.,
- v.-et iga zo ló ok irat 
hiteles má so la ta,
- ve ze tõi kon cep ció,
- tud. tev. jegy zé ke,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- OONY-ba tör tént 
felvétel iga zo lá sá ról 
hi te les má so lat,
- hoz zá já ru lás ah hoz, hogy
a pá lyá za tot el bírálók az
anya got meg is merhes sék

- b: és lak ha tás tá mo gatása
meg be szé lés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 na pon be lül,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Muth La jos fõ ig. 
fõ or voshoz a K. cí mé re
(7100 Szekszárd, 
Bé ri Ba logh Ádám u. 5-7.)

Szob Vá ros Ön kor mány za ti Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot ír ki Szob Vá ros Ön kor mány za ta Szak or vo si Ren de lõ -
intézete fõ igaz ga tói ál lás hely be töl té sé re.

Pá lyá za ti fel té te lek:

Mun ka hely:

- Szob Vá ros Ön kor mány zat Szak or vo si Ren de lõ in té ze te (2628 Szob, Arany Já nos u. 22.).

Be osz tás: fõ igaz ga tó

El lá tan dó fel ada tok:

- szak or vo si ren de lõ in té zet ve ze té sé re és mû kö dé sé re vo nat ko zó rész le tes szak mai prog ram ki dol go zá sa, reform in -
téz ke dé sek ha tá sa i nak ke ze lé se,

- az in téz mény irá nyí tá sa, szer ve ze ti egy sé gei fel ada ta i nak meg ha tá ro zá sa, össze han go lá sa, el len õr zé se,

- a szak or vo si ren de lõ in té zet ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zott szak fel ada tok mû köd te té se,

- or vos szak mai irány el vek meg ha tá ro zá sa, be ru há zá si, fel újí tá si ter vek uni ós és egyéb szak mai pá lyá za tok elõ készí -
té se, éves költ ség ve tés el ké szí té se,

- mun kál ta tói fel ada tok el lá tá sa a szak or vo si ren de lõ in té zet dol go zói vo nat ko zá sá ban,

- mun ka kö ri le írás ban meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sa,

- az egész ség ügyi és egyéb, az in téz ményt érin tõ jog sza bá lyok és uta sí tá sok vég re haj tá sa.

Ké pe sí tés:

- a 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let 1. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak:

a) (or vos tu do má nyi vagy egyéb) egye te mi szin tû vég zett ség gel,
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b) egész ség ügyi (szak)me ne dzse ri ké pe sí tés sel vagy egész ség ügyi me nedzs ment szak irá nyú to vább kép zé si szakon
szer zett ké pe sí tés sel, va la mint 

c) leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat tal ren del ke zik.

A 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let 1. § (1) be kez dés b) pont já ban elõ írt ké pe sí té si fel té tel alól a 4. §-ban fog laltak
sze rint, il le tõ leg a ve ze tõi gya kor lat meg lé te alól a fenn tar tó fel men tést ad hat. 

Bé re zés:

- a Köz al kal ma zot ti tör vény sze rint.

Ál lás be tölt he tõ a fenn tar tó ál tal ered mé nyes nek mi nõ sí tett pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ hó nap el sõ napjától.

A ma ga sabb ve ze tõi be osz tás el lá tá sá ra tör té nõ meg bí zás 5 év re szól, mely több al ka lom mal meg hosszab bítha tó.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

- a szak or vo si ren de lõ in té zet ve ze té sé re és mû köd te té sé re vo nat ko zó rész le tes szak mai prog ra mot fi gye lemmel a fo -
lya mat ban lé võ egész ség ügyi re form in téz ke dé sekre is,

- a vég zett sé get iga zo ló dip lo ma, ok le vél má so la tát,

- a rész le tes ön élet raj zot,

- a há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- nyi lat ko za tot, amely ben a pá lyá zó hoz zá já rul ah hoz, hogy pá lyá za ti anya gát a jog sza bály ban rög zí tett bi zott ságok,
tes tü let meg is mer je.

A pá lyá za tot az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30 na pon be lül kell be nyúj ta ni írás ban Szob
vá ros pol gár mes te ré hez (Szob Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal 2628 Szob, Szent Im re u. 12.) az elõ írt fel tételek do ku men -
tá lá sa, il let ve csa to lá sa mel lett.

A pá lyá za tot le zárt bo rí ték ban „fõ igaz ga tói pá lyá zat” meg je lö lés sel kell be nyúj ta ni.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jét kö ve tõ 30 nap.

A pá lyá zat tal kap cso la tos bõ vebb fel vi lá go sí tást Kempf né Du dás Hil da jegy zõ nél a (06) 27/570-690-es szá mon le het
kérni.

* * *

Szob Vá ros Ön kor mány za ti Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot ír ki Szob Vá ros Ön kor mány za ta Szak or vo si Rendelõ -
in té ze te or vos-igaz ga tói ál lás hely be töl té sé re.

Pá lyá za ti fel té te lek:

Mun ka hely:

- Szob Vá ros Ön kor mány zat Szak or vo si Ren de lõ in té ze te (2628 Szob, Arany Já nos u. 22.)

Be osz tás: or vos-igaz ga tó.

El lá tan dó fel ada tok:

- Az or vos-igaz ga tó fel adat kö ré be tar to zik - a igaz ga tó köz vet len irá nyí tá sa mel lett - a szak or vo si ren de lõ in té zetben
nyúj tott or vo si te vé keny sé gek fel ügye le te és a te vé keny sé gek össze han go lá sa, en nek ke re té ben kü lönösen:

- az egész ség ügyi do ku men tá ció ve ze té se sza bály sze rû sé gé nek biz to sí tá sa és fel ügye le te,

- a be teg jo gok ér vé nye sü lé sé nek fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré se,

- a be te gek ál tal be je len tett pa na szok ki vizs gá lá sá ban va ló köz re mû kö dés,

- az egész ség ügyi ha tó sá gi ren del ke zé sek vég re haj tá sá nak el len õr zé se,

- a szak or vo si ren de lõ in té zet hi gi é nés rend jé nek biz to sí tá sa és fel ügye le te,

- a szak or vo si ren de lõ in té zet ben nyúj tott egész ség ügyi szol gál ta tá sok fo lya ma tos mi nõ ség-el len õr zé se,
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- a szak or vo si ren de lõ in té zet ben az or vo si, asszisz ten si mun ka kör ben fog lal koz ta tott egész ség ügyi dol go zók to -
vább kép zé sé nek biz to sí tá sa és fel ügye le te, va la mint

- a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro zott to váb bi fel ada tok el lá tá sa,

- pá lyá za tok fi gye lé se, meg is me ré se, il let ve köz re mû kö dés a pá lyá za tok el ké szí té sé ben

Ké pe sí tés:

- a 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let 2. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak:

a) or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség gel, szak or vo si ké pe sí tés sel, va la mint a meg elõ zõ 10 év ben legalább 5 év
gya kor ló or vo si te vé keny ség gel,

b) egész ség ügyi (szak)me ne dzse ri ké pe sí tés sel vagy egész ség ügyi me nedzs ment szak irá nyú to vább kép zé si szakon
szer zett ké pe sí tés sel vagy jo gi sza kok le ve les or vos szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett ké pe sí téssel, va la mint 

c) leg alább 3 éves ve ze tõi gya kor lat tal ren del ke zik.

A 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let 1. § (1) be kez dés b) pont já ban elõ írt ké pe sí té si fel té tel alól a 4. §-ban fog lal tak
sze rint, il le tõ leg a ve ze tõi gya kor lat meg lé te alól fel men tést az in té ze ti ve ze tõ ja vas la ta alap ján a fenn tar tó ad hat.
Az (1) be kez dés b) és c) pont já ban elõ írt fel té te lek alól együt te sen is ad ha tó fel men tés. 

Bé re zés:

- a Köz al kal ma zot ti tör vény sze rint.

Ál lás be tölt he tõ a fenn tar tó ál tal ered mé nyes nek mi nõ sí tett pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ hó nap el sõ napjától.

A ve ze tõi be osz tás el lá tá sá ra tör té nõ meg bí zás 5 év re szól, mely több al ka lom mal meg hosszab bít ha tó.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

- a szak or vo si ren de lõ in té zet ve ze té sé re és mû köd te té sé re vo nat ko zó rész le tes szak mai prog ra mot fi gye lemmel a fo -
lya mat ban lé võ egészség ügyi re form in téz ke dé sek re is,

- a vég zett sé get iga zo ló dip lo ma, ok le vél má so la tát,

- MOK tag ság iga zo lá sát,

- Or vo sok Or szá gos Nyil ván tar tás ba Vé te lé rõl szó ló iga zol vány má so la tát,

- a rész le tes ön élet raj zot,

- a há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- nyi lat ko za tot, amely ben a pá lyá zó hoz zá já rul ah hoz, hogy pá lyá za ti anya gát a jog sza bály ban rög zí tett bi zott ságok,
tes tü let meg is mer je.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent het:

- rönt gen di ag nosz ti ka-ult ra hang szak or vo si,

- sze mész szak or vo si,

- pszi chi á ter szak or vo si,

- se bész-tra u ma to ló gus szak or vo si

vég zett ség.

A pá lyá za tot az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 30 na pon be lül kell be nyúj ta ni írásban
Szob vá ros pol gár mes te ré hez (Szob Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal 2628 Szob, Szent Im re u. 12.) az elõ írt feltéte lek do -
ku men tá lá sa, il let ve csa to lá sa mel lett.

A pá lyá za tot le zárt bo rí ték ban „or vos-igaz ga tói pá lyá zat” meg je lö lés sel kell be nyúj ta ni. 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jét kö ve tõ 30 nap. 

A pá lyá zat tal kap cso la tos bõ vebb fel vi lá go sí tást Kempf né Du dás Hil da jegy zõ nél a 27/570-690-es szá mon le het
kérni.
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Ko má rom-Esz ter gom
Megyei Ö.
Szent Bor bá la K.
fõ ig.-ja
2800 Ta ta bá nya,
Dó zsa Gy. u. 77.

Köz pi. Mû tõ
füg get len mû tõ ve ze tõ

- ana esth. in ten zív
therapias szv.,
- 10 éves sz.gy.,
- e: ma nu á lis szakmában
szer zett szk.,
- cs: v.-et iga zo ló
okmányok má so la ta,
- mû kö dé si biz.,
- OONYI má so la ta,
- mû kö dé si nyil ván tartás
ér vé nye sí té sé rõl szó ló 
ha tá ro zat,
- mû kö dé si nyil ván tar tásba
vé tel rõl szó ló igazo lás,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- rész le tes sz.ö.,
- elõ adá sok 
és pub li kációk lis tá ja,
- hoz zá já ru lás a pályáza ti
anyag el bí rá lá sá ban
résztve võk be te kin té si
jo gá hoz

- b: Kjt., il let ve meg -
egyezés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- az ál lás a szak mai 
kol légium ál lás fog la lá sát
követõ 30 na pon be lül 
tölt he tõ be,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
a Fõ ig. Tit kár ság ra, Ben kõ
Zol tán fõ ig.-hoz
(2800 Tatabá nya, 
Dózsa Gy. u. 77.),
- t: 06 (34) 515-444

A Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok ság, 1054 Bu da pest, Ste indl Im re u. 8. 5. Pf.: 1046 pá lyá za ti fel hívása.

Mun ka hely és mun ka kör meg ne ve zé se:

Bün te tés-vég re haj tás Köz pon ti Kór há za (2316 Tö köl, Rác ke vei u. 6.) fõ igaz ga tó fõ or vos.

Fel ada ta: a fog va tar tot tak já ró- és fek võ be teg szak el lá tá sát nyúj tó or szá gos ha tás kö rû in téz mény ve ze té se, irá nyí tá sa,
a fõ igaz ga tó fõ or vo si te en dõk el lá tá sa.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- a 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let ben fog lal tak nak meg fe le lõ ké pe sí tés (or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
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 szerzett,
il let ve ez zel azo nos ké pe sí tés), 

- leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,

- ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, nem zet biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le lés, egész sé gi,
pszichi kai, fi zi kai al kal mas ság,

- leg alább alap fo kú nyelv is me ret (an gol, né met vagy fran cia nyelv bõl),

- rend vé del mi, fegy ve res szer ve zet nél szer zett ta pasz ta lat elõnyt je lent.

Csa to lan dók:

- sze mé lyi ada to kat is tar tal ma zó rész le tes szak mai ön élet rajz,

- vég zett sé get iga zo ló ok ira tok hi te le sí tett má so la ta,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,

- szak mai el kép ze lé sek rö vid váz la ta,

- nyi lat ko zat ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá za ti anya got az el bí rá lás ban részt ve võk meg is mer he tik.

Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók:

- a be osz tás hi va tá sos, il let ve köz al kal ma zot ti jog vi szony ban egy aránt be tölt he tõ,

- bé re zés: Hszt. vagy Kjt. sze rint,
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- 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: 2008. már ci us 30.,

- a ki ne ve zés - 2008. má jus 1-jé vel - a fog lal koz ta tá si jog vi szony tól füg gõ en ha tá ro zott, il let ve ha tá ro zat lan idõ re szól,

- a pá lyá za tok be nyúj tá sa: 2 pél dány ban a bün te tés-vég re haj tás or szá gos pa rancs no ká hoz (1054 Bu dapest, Ste indl
Im re u. 8. 5 Pf.: 1046.),

- in for má ció kér he tõ: a Sze mély ügyi és Szo ci á lis Fõ osz tály ve ze tõ jé tõl (tel.: 301-8427) és az Egész ség ügyi Fõ -
osztály ve ze tõ jé tõl (tel.: 301-8418). 

Veszp rém Me gyei 
Csol no ky Fe renc K-R.
fõ ig.-ja
8200 Veszp rém,
Kór ház u. 1.

Pszi chi át ri ai Cent rum 
do bai te lep he lyen
pszi chi á ter szak or vos 
(osz tály ve ze tõ fõ or vo si
meg bí zás sal)

mind ket tõ höz:
- orv. d.,
- szak irá nyú szv.,
- szá mí tó gép fel használó
szin tû is me re te,
- e: jó kom mu ni ká ci ós
kész ség,
- ha tá ro zott fel lé pés,
- 5 éves ha son ló m.-kör ben
szer zett sz. ta paszta lat,
- cs: d. má so la ta,
- szv.biz. má so la ta,
- iga zo lás or szá gos
nyilván tar tás ba vé te lé rõl,
- fény ké pes sz.ö.,
- e.b.,
- elõ adá sok, 
pub li ká ci ók jegy zé ke,
- az O. vez.-ével, ir.-ával
kap cso la tos el képze lé sei,
prog ram ja

mind ket tõ höz:
- b: meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- igény ese tén or vos-nõ vér -
szál lón el he lye zés,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Bar tus Pé ter hu má ne rõ -
forrás gaz dál ko dá si O.-ve -
ze tõ höz az I. cí mé re 
(8200 Veszp rém, 
Kór ház u. 1.)

Pszi chi át ri ai Cent rum 
sü me gi te lep helyen
pszi chi á ter szak or vos 
(osz tály ve ze tõ fõ or vo si
meg bí zás sal)

Pá lyá za ti hir det mé nyek or vo si ál lá sok ra

A pá lyá za tot meg hirde tõ
szerv ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

Bu da pest

Az Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fi zi o te rá pi ás In té zet (1023 Bu da pest, Fran kel Leó út 25-29.) pá lyá za ti fel hívásai:

Mun ka hely és mun ka kör meg ne ve zé se: Re u ma to ló gi ai Re ha bi li tá ci ós Osz tá lyok ra szak or vo si mun kakörök be.

Fel ada ta: be teg el lá tó mun ka az In té zet re ha bi li tá ci ós fek võ be teg osz tá lya in és szak am bu lan ci á in.

Az In té zet a szak irá nyú tu do má nyos te vé keny ség hez le he tõ sé get nyújt.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

- moz gás szer vi re ha bi li tá ci ós és re u ma to ló gi ai szak or vo si ké pe sí tés,

- bün tet len elõ élet.
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Az el bí rá lás nál elõnyt je lent: nyelv is me ret, tu do má nyos ak ti vi tás.

Csa to lan dó:

- dip lo mát, ké pe sí tést iga zo ló do ku men tu mok hi te les má so la ta,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,

- szak mai és sze mé lyi ön élet rajz,

- nyi lat ko zat, hogy a pá lyá za ti anya got a pá lyá za tot bí rá ló bi zott ság is meg is mer hes se,

- or vo si nyil ván tar tás.

Jut ta tá sok és egyéb in for má ci ók:

Bé re zés: a Kjt. alap ján, meg egye zés sze rint.

A pá lyá zat be adá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat le foly ta tá sát kö ve tõ 10 na pon be lül.

Az ál lás az el bí rá lás után azon nal be tölt he tõ.

A pá lyá zat be nyúj tá sa: pos tai úton vagy sze mé lye sen az ORFI Hu mán po li ti kai fõ elõ adó já nál (1023 Bu da pest,
II. Fran kel Leó út 25-29.) Prof. Dr. Po ór Gyu la fõ igaz ga tó fõ or vos nak cí mez ve.

Ér dek lõd ni le het: a Hu mán po li ti kán a 433-8326-os te le fon szá mon.

Mun ka hely és mun ka kör meg ne ve zé se: Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fi zi o te rá pi ás In té zet In ten zív Te rá pi ás
Osz tá lya szak or vos mun ka kör be, ké sõbb mû szak ba.

Fel ada ta: osz tá lyos és am bu láns szak or vo si te en dõk, va la mint in té ze ti kon zí li u mok és akut kar di o ló gi ai ese tek ellá -
tá sa, au to im mun be te gek bel gyó gyá sza ti szö võd mé nye i nek ke ze lé se.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

- ana es te he si o logi ai-in ten zív te rá pi ás szak or vo si ké pe sí tés,

- bel gyó gyá sza ti szak ké pe sí tés,

- bün tet len elõ élet.

Az el bí rá lás nál elõnyt je lent: nyelv is me ret, tu do má nyos ak ti vi tás.

Csa to lan dó:

-  dip lo mát, ké pe sí tést iga zo ló do ku men tu mok hi te les má so la ta,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,

- szak mai és sze mé lyi ön élet rajz,

- nyi lat ko zat, hogy a pá lyá za ti anya got a pá lyá za tot bí rá ló bi zott ság is meg is mer hes se,

- pub li ká ci ós lis ta,

- or vo si nyil ván tar tás.

Jut ta tá sok és egyéb in for má ci ók:

Bé re zés: a Kjt. alap ján, meg egye zés sze rint.

A pá lyá zat be adá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat le foly ta tá sát kö ve tõ 10 na pon be lül.

Az ál lás az el bí rá lás után azon nal be tölt he tõ.

A pá lyá zat be nyúj tá sa: pos tai úton vagy sze mé lye sen az ORFI Hu mán po li ti kai fõ elõ adó já nál (1023 Bu da pest,
II. Fran kel Leó út 25-29.) Prof. Dr. Po ór Gyu la fõ igaz ga tó fõ or vos nak cí mez ve.

Ér dek lõd ni le het: a Hu mán po li ti kán a 433-8326-os te le fon szá mon.

* * *
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Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

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, Nyár u. 103.) kórhá zi or vos
igaz ga tó ja pá lyá za tot hir det az I. Ne u ro re ha bi li tá ci ós Osz tály bõ ví té se kap csán (ne u ro re ha bi li tá ci ós és moz gásszer vi
re ha bi li tá ciós fel ada tok ra) re ha bi li tá ci ós szak or vos ré szé re.

Ideg gyó gyász-bel gyó gyász szak vizs ga elõny.

Re ha bi li tá ci ós szak vizs ga, li cenc vizs ga hi á nyá ban an nak meg szer zé se tá mo ga tott.

Je lent ke zés: dr. Ne u mann Ti bor kór há zi or vos-igaz gat ónál. (t.: 369-8139., e-ma il: ka ro lyi or vo si gaz ga to@ma il.da -
ta net.hu) vagy dr. Ur bán Edi na osz tály ve ze tõ fõ or vos nál (t.: 369-0666/1553, 1584-es mel lék, e-ma il: eur ban2@fre e -
ma il.hu).

XVI. Ker. Kert vá ro si Eü.
Szol gá la ta
Ig.-ja
1163 Bp.,
Tek la u. 2/c.

gyer mek fog szak or vos
- te rü le ti el lá tá si 
kö telezett ség gel

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben és a 18/2000.
(II. 25.) Korm. rend.-ben
fog lal tak sze rint,
- cs: 3 hó nap nál nem
régeb bi e.b.,
- v.-et iga zo ló ira tok
másola ta,
- sze mé lyi 
és rész le tes sz.ö.,
- or vo si al kal mas ság
igazo lá sa

-  b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
számított 15 nap,
- mun ká bal épés a pra xisjog
át vé te lét kö vetõen, 
2008. II. 23-tól,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
XVI. Ker. Kert vá ro si Eü.
Szol gá la ta Tit kárság:
 tit kar sag@szak ren de lo16.hu

Fõv. Ö. Idõ sek Ott ho na
1173 Bp.,
Pes ti út 117.

szak or vos Az ál lás az aláb bi 
sza korvos szv.-ek 
va lamelyi ké vel 
tölt he tõ be:
- bel gyó gyász szak or vos
- há zi or vos: a ha tá lyos
jog sza bály sze rin ti 
há ziorvo 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,
- szv.biz. vagy 
hi te les má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- mû kö dé si 
nyil ván tartás ba vé tel,
- 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 latkozat,
hogy a pá lyá za ti anya got
az el bí rá lás ban résztvevõk
meg is mer jék

- b: meg egye zés szerint,
- h: a meg je le nés tõl számított
30 na pon be lül,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ 
30 napon be lül ke rül sor,
- az ál lás a pá lyá za ti eljárást
kö ve tõ en azonnal be tölt he tõ,
- ér dek lõ dés, va la mint a sza -
bály sze rû en össze állított
pá lyá zat le adá sa Pa nics 
Vil mos né ápo lá si Ig.-nál
az I. cí mén (1174 Bp., 
Pes ti út 117.),
- t: 254-0020
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Ba ra nya me gye

Bak sa, Kis dér, Ócsárd, Sik lós bo dony, Ten ge ri, Té seny köz sé gek ön kor mány za tai pá lyá za tot hir det nek felnõtt és
gyer mek há zi or vo si ál lás be töl té sé re, te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség gel.

Fel té te lek:

- a há zi or vos ön ál ló vál lal ko zó ként, eset leg köz al kal ma zott ként lát ja el az 1990. évi LXV. tör vény 8. § (4) be kez dés ben
elõírt fel ada tot,

- ren del kez zen mind azon fel té te lek kel, me lye ket az 1997. évi CLIV. tv., va la mint a fel adat el lá tá sá ra vo natko zó
egyéb egész ség ügyi jog sza bá lyok elõ ír nak,

- az ön ál ló vál lal ko zó há zi or vos sal az ön kor mány za tok a 2001. évi CVII. tör vény alap ján köt nek fel adat ellá tá si
szer zõ dést 10 év re,

- leg alább „B” ka te gó ri ás - ér vé nyes - gép jár mû ve ze tõi en ge dély, sa ját sze mély gép ko csi.

Szük ség ese tén össz kom for tos or vo si la kás meg old ha tó.

A pá lyá zat be nyúj tá sa és el bí rá lá sa:

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Kör jegy zõ sé gi Hi va tal, 7834 Bak sa, Pe tõ fi u. 5.

A bo rí ték ra rá íran dó: „Há zi or vo si pá lyá zat”.

- a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl szá mí tott 15 nap,

- pá lyá zat be nyúj tá sa írás ban, hat (6) egye zõ pél dány ban, mel lé kel ve az or vo si dip lo ma és a szak vizsga/szak vizs gák
fény má so la tát, is mer tet ve az ed di gi gya kor la tot is,

- a pá lyá zat ról az Ön kor mány za tok a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 20 na pon be lül együt tes tes tü le ti ülé sen dön tenek,

- a pá lyá zó nak az Ön kor mány za tok együt tes ülé sén meg kell je len nie és szó ban elõ kell ad ni rész le tes pályá za ti kon -
cep ci ó ját,

- az ál lás be tölt he tõ: 2008. áp ri lis 1-jé tõl.

To váb bi in for má ció kér he tõ: Bak sa, Pe tõ fi u. 5. T.: 06 (72) 372-011. E-ma il: bak sa kor@axe le ro.hu.

Egy há zas ko zár Köz sé gi Ö.
7347 Egy há zas ko zár,
Fõ tér 1.

há zi or vos
- köz al kal ma zot ti
jogviszony ban,
- te rü le ti el lá tá si 
kö telezett ség gel,
- köz pi. ügye let ben 
és ké szen lét ben tör té nõ
részvé tel lel

- há zi or vo si szv.,
- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben fog lal tak nak 
tör té nõ meg fe le lés,
- bün tet len elõ élet,
- cs: ké pe sí tést iga zo ló 
ok ira tok má so la ta,
- 3 hó nap nál
nem régeb bi e.b.,
- sz.ö.

- b: ha tá lyos Kjt. sze rint,
- egyéb jut ta tá sok meg -
egyezés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
számított 30 na pon be lül,
- az ál lás be tölt he tõ: 
2008. IV. 1-jé tõl,
- szolg. la kás biz to sí tott,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
We isz Pé ter pol gár mes terhez
az Ö. cí mé re 
(7347 Egy há zas ko zár, 
Fõ tér 1.),
- bõ vebb tá jé koz ta tás 
kérhetõ We isz Pé ter 
pol gár mes tertõl 
a 06 (72) 459-101-es vagy 
a 06 (30) 9797-557-es te le -
fonszá mo kon
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Bács-Kis kun me gye

Har ta Nk. Képv.-test.
6326 Har ta,
Temp lom u. 68.

fog or vos
- te rü le ti el lá tá si kö -
telezett ség gel a har tai 
fo gorvo si pra xis el lá tá sá ra
- vál lal ko zás ban

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti ké pe sí té si
elõ írá sok nak va ló meg -
felelés,
- az ön ál ló or vo si tev.-rõl
szó ló 2000. évi II. törvény -
ben, va la mint a 18/2000.
(II. 25.) Korm. rend.-ben
rög zí tett fel tételek 
be tar tá sá val a mû ködte té si
jog meg szerzése, il let ve 
az zal va ló ren delke zés,
- cs: a pra xis mûköd -
tetésére vo nat ko zó 
rész le tes sz. prog ram,
- v.-et iga zo ló orv. d., szv.
meg lé tét bi zo nyí tó ok irat
vagy a fog or vo si
szakgyakor lat foly tatásá ra
jo go sí tó ok irat hi te les 
má so la ta,
- fog or vo si al kal mas sá gi
vizs gá lat meg lé tét 
bi zonyító ok irat 
má so la ta,
- ön élet rajz, sz. élet út,
- a mû köd te té si jog
engedé lye zé se fel té -
teleinek iga zo lá sa, an nak
meg szerzé sé re vo nat ko zó
szán déknyi lat ko zat,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- hoz zá já ru lás a pá lyázati
anyag el bí rá lá sában
résztve võk nek 
a meg is me réshez

- h: a meg je le nés tõl 
számított 15 na pon be lül,
- e.h.: a h. le jár tát köve tõ 
10 na pon be lül,
- a szer zõ dés kö tés idõ -
tartama: ha tá ro zatlan ide jû,
- a meg bí zás kez dõ idõ pontja: 
az ál lás az el bí rá lást köve tõ en 
- egyez te tés alap ján - azon nal 
be tölthetõ,
- a pra xis jog, a ren de lõ és a
ren de lõ höz tar to zó lakás ér té -
ke sí té sé vel kap cso latosan 
dr. Kertész Ág nes sel kell 
meg ál la pod ni,
- t: 06 (62) 434-005; 
06 (62) 434-054,
- pá lyá zat be nyúj tá sa Har ta
Nk. pol gár mes te ré hez 
(6326 Har ta, 
Temp lom u. 68.),
- t: (78) 407-002

A Kis kun fél egy há zi Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet (6100 Kis kun fél egy há za, Fad rusz J. u. 4.) fel vé telt hir det bõr -
gyógyász, re u ma to ló gus, re ha bi li tá ci ós szak or vos ré szé re.

A pá lyá za to kat rész le tes sze mé lyes és szak mai ön élet rajz zal, a vég zett sé get iga zo ló ira tok kal a Vá ro si Kórház-Ren -
de lõ in té zet fõ igaz ga tó já hoz kell be nyúj ta ni.

* * *

A Kis kun fél egy há zi Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet Gyógy für dõ és Re ha bi li tá ci ós Köz pont (6100 Kiskunfél -
egyháza, Fad rusz J. u. 4.) fel vé telt hir det Bel gyó gyá sza ti Osz tá lyá ra bel gyó gyász szak or vos vagy szak vizs ga elõtt ál ló
orvos, Gyer mek osz tá lyá ra gyer mek gyó gyász szak or vos vagy szak vizs ga elõtt ál ló or vos ré szé re.

A pá lyá za to kat rész le tes sze mé lyes és szak mai ön élet rajz zal, a vég zett sé get iga zo ló ira tok kal az in té zet Fõ igaz ga -
tójá hoz kell be nyúj ta ni.
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Bé kés me gye

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye

Árok tõ Köz sé gi Ö.
Képv.-test.
3467 Árok tõ,
Szé che nyi u. 75.

há zi or vos - li cence 
vagy há zi or vo si szv.,
- cs: 3 hó nap nál nem
régeb bi e.b.,
- orv. d., szv.biz. má so la ta,
- ön élet rajz

- b: Kjt. sze rint, de vál -
lalkozás ban is me goldha tó,
- h: a meg je le nés tõl 
számított 30 nap,
- e.h.: a h. le jár tát 
kö ve tõ 15 nap,
- az ál lás az el bí rá lás után
azon nal be tölt he tõ,
- köz pi. ügye let Me zõ csá ton,
össz kom fortos szolg. la kás
biz tosított,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
Var gá né Ke rék gyár tó Il di kó
pol gár mes ter hez cí mez ve 
a P.H. cí mé re 
(3467 Árok tõ, Pf. 1.)

Ka zinc bar ci ka Vá ro si K.
K.-Ig. fõ or vo sa
3700 Ka zinc bar ci ka,
Má jus 1. út 56.

Se bé sze ti jel le gû
MÁTRIX O.
tra u ma to ló gus sza korvos

va la mennyi hez:
- b: Kjt. alap ján,
- szük ség ese tén az ál lá -
sokhoz la kás biz tosított,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Tren csé nyi Er zsé bet
K.-Ig. fõ or vos 
(3700 Ka zinc barcika, 
Má jus 1. út 56.),
- t: 06 (48) 514-801

szü lész-nõ gyó gyász
szakor vos

- szv. elõtt ál ló or vos nak is

fül-orr-gé gész szak or vos

Tolcs va Köz sé gi Ö.
Képv.-test.
3934 Tolcs va,
Sza bad ság tér 16.

Há zi or vo si Szol gá lat
(Tolcs va, Sza bad ság tér 8.)
há zi or vos
- köz al kal ma zot ti, vagy
vál lal ko zói jog vi szony

- há zi or vo si szv.,
- leg alább 3 éves sz.gy.,
- e: bel gyó gyász vagy
gyer mek gyó gyász szv.,
- cs: rész le tes sz.ö.,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.

- b: Kjt. sze rint, il let ve vállal -
ko zói jog vi szony ese tén MEP 
szer zõ dés sze rint,
- h: a hir det mény második
meg je le nésétõl számított 
15 nap,
- e.h.: a h. le jár tát köve tõ
Képv.-test. ülés,
- az ál lás azon nal be tölthetõ,
- szolg. la kás biz tosított,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Tolcs va Köz sé gi Ö. pol -
gármes te ré hez az Ö. címére
(3934 Tolcs va,
Sza badság tér 16.)
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Csong rád me gye

Szék ku tas Köz ség Ö.
6821 Szék ku tas,
Bé ke u. 2.

II. szá mú há zi or vo si 
kör zet
há zi or vos
- ve gyes kör zet,
- te rü le ti el lá tá si 
kö telezett ség gel,
- köz al kal ma zot ti, vagy
vál lal ko zói for má ban

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti ké pe sí tés 
és az ott elõ írt fel té te lek
meglé te,
- bün tet len elõ élet,
- cs: 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- sz.ö.,
- orv. d.-t és szak irányt
iga zo ló ok irat má so la ta

- h: a meg je le nés tõl 
számított 15 nap,
- az ál lás azon nal be tölthetõ,
- szolg. la kás biz tosított,
- ér dek lõ dés és a pá lyázat 
be nyúj tá sa: Var ga Sán dor né
polgár mes ter 
(6821 Szék ku tas, 
Bé ke u. 2.),
- t: 06 (62) 593-050

Fej ér me gye

Sza bad egy há za Köz ség Ö.
Képv.-test.
2432 Sza bad egy há za,
Kos suth u. 2.

kör ze ti fog or vos
- te rü le ti el lá tá si 
kö telezett ség gel,
- köz al kal ma zot ti vagy
vál lal ko zói jog vi szony 
ke re té ben

- 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,
- cs: v.-et, szak irá nyú
képzett sé get iga zo ló 
ok ira tok hi te les má solata,
- rész le tes sz.ö.,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.

- b: (köz al kal ma zot ti
jogviszony ese tén) Kjt.
szerint,
- h: a meg je le nés tõl 
számított 30 nap,
- e.h.: a h. le jár tát 
köve tõ 15 nap,
- az ál lás hely 2008. 
IV. 1-jé tõl tölt he tõ be,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Schmitsek Jó zsef pol gár -
mester hez az Ö. címére 
(2432 Sza bad egy há za,
Kossuth u. 2.),
- t: pol gár mes ter tõl 
a 06 (25) 509-571-es 
te le fonszá mon

Fej ér Me gyei Szent
György K.
fõ ig.-ja
8000 Szé kes fe hér vár,
Se re gély esi u. 3.

Sze mé sze ti O.
szak or vos

- sze mé szet szk. 
(gyermek sze mé sze ti szv.
elõtt ál ló or vos nak),
- e: gyer meksze mé szetben
több éves jár tas ság

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
számított 30 nap,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
 dr. Ja chym czyk György
orv.-Ig.-hoz a K. cí mé re
(8000 Szé kesfehér vár, 
Se re gély esi u. 3.)

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye

Ka ro li na K-R.
fõ ig. fõ or vo sa
9200 Mo son ma gyaróvár,
Ré gi Vám ház tér 2-4.

R.
bõr gyó gyász szak or vos

- cs: d. és szv.biz. 
hiteles má so la ta,
- sz.ö.,
- e.b.

- b: ki emelt,
- azon na li be lé pés,
- la kás meg be szé lés tárgya,
- ér dek lõd ni le het dr. Bod nár
Má ria orv.-Ig-tól 
a 06 (96) 574-620-as te le fon -
szá mon, il let ve szemé lye sen

Ál la mi Sza na tó ri um
fõ ig. fõ or vo sa
9400 Sop ron,
Vá ri si u. 2.

Kar di o ló gi ai 
Re ha bi litáci ós O.
or vos

- bel gyó gyász, 
kar di ológus, 
re ha bi li tá ci ós szv. 
va la me lyi ke,

- b: és el he lye zés meg -
beszélés tár gya,
- h: a meg je le nés tõl 
számított 30 nap,
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- köz vet len szv. elõtt ál ló
or vo sok nak is

- az ál lás azon nal 
el fog lalható,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
 dr. Szat má ri György fõ ig.
fõorvos hoz a K. cí mé re 
(9400 Sop ron, Vá ri si u. 2.)

Haj dú-Bi har me gye

He ves me gye

Gyön gyös K. Kft.
ügy ve ze tõ Ig.-ja
3200 Gyön gyös,
Dó zsa Gy. u. 20-22.

Pszi chi át ri ai és 
Ad dik to ló gi ai O.
or vos (3)

va la mennyi hez:
- szak irá nyú v.,
- e: több szv.,
- cs: ön élet rajz

va la mennyi hez:
- b: meg egye zés szerint,
- az ál lá sok azon nal 
be tölthe tõ ek,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Szõ ke Fe renc ügyveze tõ
Ig.-hoz az I. cí mé re 
(3200 Gyöngyös, 
Dó zsa Gy. u. 20-22.),
- bõ vebb in for má ció kérhe tõ:
dr. As sa ni Omar orv.-Ig.-tól,
- t: 06 (70) 388-3329,
- dr. Fritt man Va lé ria
orv.-Ig.-he lyet tes tõl,
- t: 06 (30) 329-8423

Bel gyó gyá szat, 
gast ro en te rologia O.
or vos (3)

Fül-orr-gé ge O.
or vos

Gyer mek O.
or vos (2)

Se bé szet, 
gast ro en te ro logi ai O.
or vos

Tra u ma to ló gi ai O.
or vos (3)

Anesz te zi o ló gi ai O.
or vos (2)

Köm lõ Köz ség Ö.-ának
Képv.-test.
3372 Köm lõ,
Fõ út 26.

há zi or vos
- a há zi or vo si kör zet 
Köm lõ köz ség egész
terüle té re ki ter je dõ 
házi or vo si ve gyes kör zet,
- la kos ság szám: 2031 fõ,
- vál lal ko zói for má ban
vagy köz al kal ma zottként

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. 11. § (1), (2) be -
kezdés ben fog lalt képesí -
tés és az ott, va la mint a
18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben elõ írt egyéb 
fel té te lek megléte,
- bün tet len elõ élet,

- fel újí tott or vo si rende lõ,
- fel újí tott szolg. la kás
biztosí tott,
- h: 2008. II. 27-én 15 órá ig,
- e.h.: a 2008. II. 28-án
tartan dó Képv.-test. ülé sen,
amely re a pá lyá zó 
meghí vást kap,
- az ál lás azon nal be tölthe tõ,
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- cs: rész le tes sz.ö.,
- orv. d.-t és szv.-t 
igazo ló ok ira tok má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.

- a pá lyá zat eredményé rõl 
az el bí rá lás tól szá mí tott 
8 napon be lül a pá lyá zók
írás ban kap nak ér te sí tést, 
az eredmény te le nül pá lyá zók
pályáza ti anya gát az ér te sí -
téssel együtt vissza kül di 
az Ö.,
- a pra xis jog gal 
az Ö. rendel ke zik,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: zárt
bo rí ték ban „há zi or vos”
jeligé vel, aján lott kül de -
ményként vagy sze mé lye sen
Köm lõ köz ség pol gár mestere,
Né met Ist ván ré szé re 
az Ö. cí mé re
- t: Né met Ist ván pol gár -
mester tõl, 06 (36) 481-182

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye

Jász bol dog há za Köz sé gi
Ö.
Képv.-test.
5144 Jász bol dog há za,
Rá kó czi u. 27.

há zi or vos
- vál lal ko zá si for má ban
vagy köz al kal ma zot ti
jogvi szony ban,
- ve gyes pra xis,
- te rü le ti el lá tá si 
kö telezett ség

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. 11. § sze rin ti 
ké pesítés és egyéb 
fel té te lek meglé te,
- 18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben elõ írt fel té te lek
meg lé te,
- cs: v.-et iga zo ló
dokumen tu mok má so la ta,
- rész le tes sz.ö.,
- iga zo lás ar ról, hogy 
a mû kö dé si jog meg -
szerzésé nek fel té te lei 
fen nállnak,
- OONYI má so la ta,
- eü. al kal mas ság igazolá sa

- h: a meg je le nés tõl 
számított 30 nap,
- az ál lás be tölt he tõ: 2008.
VII. 1-jé tõl,
- igény ese tén la kás 
biz tosított,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Szûcs La jos pol gár mester hez
az Ö. cí mé re (5144 Jász bol -
dog há za, Rá kó czi u. 27.),
- to váb bi in for má ció kérhetõ:
06 (57) 460-011

Jász te lek Köz sé gi Ö.
Képv.-test.
5141 Jász te lek,
Sza bad ság út 84.

há zi or vos
- ve gyes há zi or vo si körzet,
- 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 zottként
is ko la or vo si fel adatok kal,
- a te le pü lés né pes ség 
szá ma: 1699 fõ

- 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,
- cs: 3 hó nap nál nem
régeb bi e.b.,
- sz.ö.,
- há zi or vo si al kal massági
vizs gá lat meg lé tét iga zo ló
ok mány má solata,

- h: a meg je le nés tõl 
számított 30 nap,
- az ál lás hely a Képv.-test.
dön té sét kö ve tõ en azon nal
be tölt he tõ,
- szolg. la kás biz tosított,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
Kis ba ko nyi Zol tán né 
polgár mes ter hez 
a P.H. cí mé re 
(5141 Jász te lek, 
Sza bad ság út 84.),
- t: 06 (57) 562-051,
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- hoz zá já ru lás a pá lyázati
anyag el bí rá lá sá ban
résztve võk nek a meg is me -
réshez,
- ok ira tok hi te les másola ta

- a Képv.-test. fenn tartja 
a jo got, hogy a pályá za tot
ered mény te len nek minõsít se

Ko má rom-Esz ter gom me gye

Do rog Vá ros Ö.-ának
Képv.-tes tü le te
2510 Do rog,
Bé csi út 71.

I. szá mú fo gá sza ti 
ala pellá tá si kör zet
(Do rog, Rá kó czi u. 9.)
fog or vos
- a kör zet 
la kos ságszáma: 4215,
- is ko la/óvo da fo gá sza ti el -
lá tá si kö te le zett ség 
(Petõ fi S. Ál ta lá nos Iskola: 
340 fõ, Pe tõ fi S. Óvoda:
145 fõ),
- fel adat-el lá tá si szerzõdés
alap ján, vál lal ko zá si
formá ban

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben meg ha tá ro zott
ké pe sí té si elõ írá sok,
- 18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben meg ha tá ro zottak 
alap ján,
- cs: szk.-t iga zo ló 
oki ratok má so la ta,
- rész le tes sz.ö.

- h: 2008. II. 27.,
- e.h.: 2008. II. 29.,
- az ál lás azon nal be tölthe tõ,
- a ren de lõ té rí tés mentes
hasz ná la ta biz tosított,
- a be ren de zé sek fel sze relésé -
rõl a pá lyá zó gon dosko dik,
- szük ség ese tén szolg. la kás
biz to sí tott,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
 dr. Titt mann Já nos pol gár -
mester hez az Ö. címére 
(2510 Do rog, Bé csi út 71.)

Nóg rád me gye

Al só pe tény Köz ség Ö.
2617 Al só pe tény,
Pe tõ fi út 24.

Fel nõtt há zi or vo si körzet
há zi or vos
- te rü le ti el lá tá si kö -
telezett ség Al só pe tény 
és Ke szeg köz ség ben,
- há zi or vos kö zal kal ma -
zotti jog vi szony ban, majd
a pró ba idõ le jár ta után
vállal ko zó or vos

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti ké pe sí tés,
- a 18/2000. (II. 25.)
Korm. rend.-ben elõ írt
egyéb fel té te lek megléte,
- bün tet len elõ élet,
- mi ni mum 5 év há ziorvo si 
kör zet ben el töl tött gy.,
- e: le te le pe dé si szán dék 
a szolg. la kás ban,
- 55 év alat ti élet kor,
- cs: 3 hó nap nál nem
régeb bi e.b.,
- kép zett sé get iga zo ló 
ok ira tok hi te les má solata,
- rész le tes sz.ö., sz. el -
képze lé sek le írá sa,
- nyi lat ko zat ar ról, hogy 
a sze mé lyét érin tõ kérdés
tár gya lá sa kor nyílt vagy
zárt ülést kér,
- OONY-ba vé tel rõl
igazolás

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
számított 15. nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ 
el sõ Képv.-test. ülés,
- a je löl tet Al só pe tény
 és Ke szeg pol gár mes te re 
a Képv.-test. dön té se elõtt
meghall gat ja,
- az ál lás a Képv.-test. 
dönté sét kö ve tõ en 
azon nal betölthetõ,
- a ki ne ve zés ha tá ro zatlan
idõ re szól, pró ba idõ 3 hó nap,
- az Ö. in gye ne sen a há -
ziorvos ren del ke zé sé re
bocsát ja az or vo si ren de lõ
épü le tét, rendelõ be ren de zé -
sét és fel sze relését, vi se li a
ren de lõ köz üze mi számlá i nak 
100%-át, te le fon alap dí ját, 
ta ka rí tás költsége it,
- a há zi or vos ré szé re az Ö.
szolg. la kást biz to sít,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
La lu ja Im re pol gár mes terhez
az Ö. cí mé re
(2617 Al só pe tény, 
Petõfi út 24.)
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Pest me gye

Pest Me gyei 
Flór Fe renc K.
fõ ig. fõ or vo sa
2143 Kis tar csa,
Sem mel we is tér 1.

Kór bonc ta ni O.
pa to ló gus szak or vos
szak or vos-je lölt (2)
(az O. a szak or vos képzés
tel jes idõ sza ká ra 
akk reditált)

- cs: sz. élet utat be mutató
ön élet rajz,
- d. és szv.biz. má so la ta

- b: Kjt. alap ján,
- h: a meg je le nés tõl 
számított 30 na pon be lül,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Bed ros J. Ró bert fõ ig.
fõorvos hoz a K. cí mé re 
(2143 Kis tar csa, 
Semmel we is tér 1.), e-ma il:
 fo ig tit kar@flor hosp.hu

So mogy me gye

Vá ro si Ö.
K-R.
fõ ig. fõ or vo sa
7500 Nagy atád,
Baj csy-Zs. u. 1.

Ne u ro ló gi ai O.
szak or vos

va la mennyi hez:
- cs: sz.ö.,
- d. és sza korv. ké -
pesítés(eket), va la mint
egyéb kép zett sé ge ket, 
is me reteket, jo go sultságot
ta nú sí tó ok irat hiteles 
má so la ta,
- kö te le zõ fo lya ma tos
to vább kép zé si idõ szak 
tel je sí té sét iga zo ló 
okirat má so la tai,
- OONY-ba tör tént fel vé tel
iga zo lá sá nak má solata,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.

va la mennyi hez:
- b: meg egye zés szerint,
- h: a meg je le nés tõl 
számított 30 nap,
- az ál lás azon nal be tölthe tõ,
- la kás meg be szé lés tárgya,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
 dr. Bó ta Lász ló fõ ig. fõ or -
vos hoz az I. cí mé re 
(7500 Nagy atád, 
Bajcsy-Zs. u. 1.),
- t: 06 (82) 504-410,
- f: 06 (82) 351-035

Pszi chi át ri ai O.
szak or vos

Re u ma to ló gi ai O.
szak or vos

Se bé sze ti tí pu sú 
mátrix O.
szü lész-nõ gyó gyász
szakor vos

Bel gyó gyá sza ti O.
bel gyó gyász-di a be to ló gus
szak or vos

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

Nyír csá szá ri Köz ség Ö.
Képv.-test.
4331 Nyír csá szá ri,
Rá kó czi út 6.

há zi or vos
- Há zi or vo si Szol gá lat
Nyír csá szá ri és Nyír derzs
köz sé gek alap el lá tá si
felada tok el lá tá sá ra vál -
lalkozói vagy kö zal kalma -
zot ti jog vi szony ban,
- te rü le ti el lá tá si 
kö telezett ség gel,

- há zi or vo si szk.,
- leg alább 5 éves sz.gy.,
- bün tet len elõ élet,
- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti al kal masság,
- vál lal ko zói jog vi szony
ke re té ben az ön ál ló orvosi
tev.-rõl szó ló 2000. évi 
II. tör vény sze rint,

- b: Kjt. sze rint (közalkal -
mazot ti jog vi szony ese tén),
- h: a meg je le nés tõl 
számított 15 nap,
- e.h.: a h. le jár tát köve tõ 
el sõ Képv.-test. ülésen,
- az ál lás be tölt he tõ: a
Képv.-test. ülést követõ
hónap el sõ nap ja,
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- köz pi. ügye let ben,
készen lé ti szol gá lat ban 
va ló rész vé te li kö te le zett -
séggel

- cs: al kal mas sá got 
iga zo ló ok ira tok má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- v.-et iga zo ló ok irat
másola ta,
- rész le tes sz.ö.

- szolg. la kás szük ség 
ese tén meg old ha tó,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Né meth Ká roly jegyzõ höz 
az Ö. cí mé re 
(4331 Nyír császári, 
Rá kó czi út 6.),
- t: 06 (42) 254-608,
- a pá lyá ztató fenntart ja 
a jogot, hogy a pá lyá za tot
eredmény te len nek nyilvá nít sa

Tol na me gye

Vas me gye

Veszp rém me gye

Gróf Es ter há zy K. és R.
Szak ren de lõ
fõ ig.-ja
8500 Pá pa,
Jó kai u. 5-9.

se bész szak or vos - kül föl dön szer zett d. 
ese tén ho no sí tás,
- cs: ön élet rajz,
- sz. pá lya fu tás,
- orv. d.-t, szv.-t tar -
talmazó ira tok és a kö te le -
zõ folyama tos to vább kép -
zé si idõszak tel je sí té sét
iga zo ló ok ira tok másola tai,
- OONY-ba tör tént felvé tel 
iga zo lá sá nak máso la ta

- b: meg egye zés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl 
számított 30 na pon be lül,
- az ál lás a pá lyá zat el bí -
rálását kö ve tõ en azon nal 
be tölthe tõ,
- ér dek lõd ni le het dr. Vö rös
Ibo lya fõ ig.-nál az I. cí mén
(8500 Pá pa, Jó kai u. 5-9.),
- t: 06 (89) 514-002

Za la me gye

Bu csu ta-
Pusz ta ma gya ród-
Szent lisz ló Köz sé gek Ö.-ai
8895 Pusz ta ma gya ród,
Fõ út 2.

há zi or vos
- a há zi or vo si kör zet 
Bu csu ta, Pusz ta ma gya ród 
és Szent lisz ló köz sé gek
tel jes köz igaz ga tá si te -
rületé re ki ter je dõ há zi -
orvosi ve gyes kör zet, 
kb. 1300 fõ
- a fel ada tok el lá tá sa
vállal ko zói, il let ve al -
kalmazot ti for má ban,
- te rü le ti el lá tá si kö -
telezett ség gel, amely
magában fog lal ja a 
hét vé gi és hétkö zi 
ügye le ti el lá tásban 
va ló rész vé tel 
kö te le zettsé gét is,
- a há zi or vos el lát ja 
az is ko la-eü. fel ada to kat 
is

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. sze rin ti ké pe sí té si és
egyéb fel té te lek meglé te,
- 18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben elõ írt fel té te lek
meg lé te,
- cs: v.-et iga zo ló
dokumen tu mok má so la ta,
- rész le tes sz.ö.,
- iga zo lás a mû kö dé si jog
meg szer zé se fenn ál lásáról,
- OONYI má so la ta,
- eü. al kal mas ság 
iga zolása,
- a pra xis jog át vé te lé re 
vo nat ko zó elõ ze tes 
me gálla po dás a jo got 
ér tékesí tõ há zi or vos sal,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- d. és sz.o.okl. má so la ta

- h: a meg je le nés tõl 
számított 30 nap,
- e.h.: a h. le jár tát köve tõ 
el sõ Képv.-test. ülésen,
- a pra xis nyug dí ja zás 
mi att üre se dett meg,
- az ál lás be tölt he tõ: 
2008. V. 1-jé tõl,
- igény ese tén la kás 
biz tosított,
- fel újí tott or vo si rende lõ 
be ren de zés sel biz tosított,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa,
infor má ció: Ko vács Ká roly né 
pol gár mes ternél az Ö. címén
(8895 Pusz ta ma gya ród, 
Fõ út 2.),
- t: 06 (93) 573-021, il let ve
06 (30) 226-9075
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Ka ni zsai Do rottya K.
fõ ig.-ja
8800 Nagy ka ni zsa,
Sze ke res J. u. 2-8.

fül-orr-gé gész szak or vos

Fel ada ta: a mun ka kö ri le -
írás ban fog lal tak alapján,
szak irá nyú ké pesíté sé nek
meg fe le lõ sza korvo si tev.
vég zé se a Fül-Orr-Gé gé -
sze ti O.-on és a hozzá 
tar to zó szak ren delésen

va la mennyi hez:
- ál ta lá nos orv. d.,
- szak or vo si ál lás ese tén
szv. meg lé te,
- cs: sz.ö.,
- orv. d., szv.biz. másola ta,
- OONY-ba vé tel iga -
zolása,
- be le egye zõ nyi lat ko zat 
a pá lyá zat el bí rá lá sá ban
részt ve võk be te kin té si 
jo gá ról,
- mû kö dé si nyil ván-
tar tás meg újí tá sá ról 
szó ló határo zat,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.

va la mennyi hez:
- b: Kjt., il let ve 
meg egyezés 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 
2 hé ten be lül,
- az ál lás be töl té sé nek
idõpont ja: az el bí rá lást 
kö ve tõ hó nap 1. napjától,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa: 
dr. Ko vács Jó zsef fõ ig.-hoz
címez ve a K. cí mé re 
(8800 Nagy ka ni zsa,
 Szeke res J. u. 2-8.),
- a pá lyá zat tal kap cso latban
fel vi lá go sí tás kér he tõ a
fõig.-tól a 06 (93) 502-090-es 
te le fonszá mon

bel gyó gyász
gaszt ro en te ro ló gus vagy
gaszt ro en te ro ló gi ai 
ta paszta lat tal ren del ke zõ
belgyógyász

Fel ada ta: a mun ka kö ri le -
írás ban fog lal tak alapján,
szak irá nyú ké pesíté sé nek
meg fe le lõ szakor vo si tev.
vég zé se a Belgyó gyá sza ti
O.-on és a hoz zá tar to zó
rész le gen, já ró be teg
szakren delésen

tra u ma to ló gus sza korvos

Fel ada ta: a mun ka kö ri le -
írás ban fog lal tak alapján,
szak irá nyú ké pesíté sé nek
meg fe le lõ szakor vo si tev.
vég zé se a Trauma to ló gi ai
O.-on és a hoz zá tar to zó
szak ren de lé sen, valamint 
a Sür gõs sé gi O.-on

re u ma to ló gia-fi zi o te rá pia
vagy moz gás szer vi
re habili tá ci ó val rendel -
kezõ sza korvos ré szé re

Fel ada ta: a mun ka kö ri le -
írás ban fog lal tak alapján,
szak irá nyú ké pesíté sé nek
meg fe le lõ szakor vo si tev.
vég zé se a Reha bi li tá ci ós
O.-on és a hoz zá tar to zó
já ró be teg szak ren delésen,
az Im mu no ló gi ai
Ambulan ci án és a Reuma -
to ló gi ai Szak ren delésen
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A pá lyá za tot meg hirde tõ
szerv ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

Ana es he si ologia és In -
tenzív Be teg el lá tó O.
szak or vos vagy sza kor -
vosje lölt ré szé re

- e: anesz te zi o ló gia és in -
ten zív te rá pi ás szv., oxi o -
ló gi ai, il let ve sür gõssé gi
or vos ta ni szk., európai
anesz te zi o ló gi ai szv., kó -
do lá si gy., bron cho ló gi ai
alap is meretek

Za la Me gyei K.
fõ ig.-ja
8900 Za la eger szeg,
Zrí nyi Mik lós u. 1.

Bel gyó gyá szat
szak or vos

- orv. d.,
- he ma to ló gia vagy
belgyó gyász szv.

mind ket tõ höz:
- b: meg egye zés szerint,
- or vos-nõ vér szál lói el -
helyezés meg old ha tó,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
 dr. Csi dei Irén fõ ig.-hoz 
a K. cí mé re 
(8900 Zalaeger szeg, 
Zrí nyi Mik lós u. 1.)

Ra di o ló gia
szak or vos

- orv. d.,
- ra di o ló gi ai szv. (szv.
elõtt ál ló or vo sok nak is)

Za la tár nok köz ség Ön kor mány za ta, mint gesz tor ön kor mány zat pá lyá za tot hir det Za la tár nok, Szent koz ma domb ja,
Tó fej, Bak tüt tös köz sé gek te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség gel mû kö dõ ve gyes há zi or vo si kör ze te há zi or vo si fel ada ta el lá -
tá sá ra.

Fel té te lek:

- a há zi or vo si fel adat egyé ni vagy tár sas vál lal ko zói for má ban lát ha tó el,

- a fel adat el lát ás kez dõ idõ pont ja, idõ tar ta ma: 2008. jú li us 12. nap ja, ha tá ro zat lan,

- a pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a fel adat el lá tás hoz szük sé ges jog sza bá lyi fel té te lek nek, az az az 1997. évi CLIV. tv.,
2000. évi II. tv., a 4/2000. (II. 25.) EüM ren de let, a 18/2000. (II. 25.) Korm. ren de let vo nat ko zó vég zett sé gi, alkal mas -
sá gi és egyéb fel té te le i nek.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:

- szak mai ön élet raj zot,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- vál lal ko zói for má tól füg gõ en az egyé ni vál lal ko zói iga zol vány, il let ve tár sas vál lal ko zás ese tén az ala pí tó okirat
(alap sza bály) és a cég bí ró sá gi be jegy zést iga zo ló ok irat hi te le sí tett má so la tát, il let ve ezek ere de ti ben tör té nõ be mu ta tá sa
ese tén azok egy sze rû má so la tát,

- vég zett sé get iga zo ló egye te mi dip lo ma és szak ké pe sí tést iga zo ló ok le vél hi te le sí tett má so la tát, il let ve - szük ség ese tén -
a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott há zi or vo si (kör ze ti or vo si) gya kor la tot iga zo ló ok irat(ok) hi te le sí tett má sola tát,

- a mû köd te té si jog meg lé tét iga zo ló ok irat hi te le sí tett má so la tát vagy a mû köd te té si jog meg szer zé se fel té te leinek
fenn ál lá sát iga zo ló il le té kes ÁNTSZ ha tá ro za tát,

- Or vo sok Or szá gos Nyil ván tar tá sá ban va ló sze rep lés re vo nat ko zó iga zol vány hi te le sí tett má so la tát,

- egész ség ügyi szak mai al kal mas sá got iga zo ló ok ira tot.

Az Ön kor mány zat Za la tár nok köz ség ben szük ség ese tén szol gá la ti la kást biz to sít.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: az Egész ség ügyi Köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Za la tár nok köz ség Ön kor mány za ta (8947 Za la tár nok, Pe tõ fi u. 40.).

A pá lyá zat tal kap cso lat ban Áb ra hám Ala dár pol gár mes ter ad tá jé koz ta tót. T: 06 (92) 386-155.

El bí rá lás: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 30 na pon be lül együt tes tes tü le ti ülé sen.
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Pra xis jog át adá sa

Csor na mel lett 1600 fõs ve gyes-pra xis el adó. Ér dek lõ dés: 06 (30) 378-6861-es te le fon szá mon hét köz nap 16 óra után.
E-ma il: dr.ba loghk@fre e ma il.hu.

* * *

Za la me gye kö ze pén Bu csu ta, Pusz ta ma gya ród, Szent lisz ló te le pü lé sek, kö rül be lül 1300 fõt szám lá ló ve gyes há zi or vo si
pra xi sa, nyug díj ba vo nu lás mi att el adó. Szol gá la ti la kás igény ese tén biz to sí tott. Ér dek lõd ni le het a 06 (30) 665-9990, il -
letve a 06 (93) 373-105-ös te le fon szá mo kon.

Pá lyá za ti hir det mé nyek gyógy sze ré szi, gyógy szer tá ri asszisz ten si ál lá sok ra

A pá lyá za tot meg hirde tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

Sió fok Vá ros K-R.
fõ ig. fõ or vo sa
8601 Sió fok,
Sem mel we is u. 1.

gyógy sze rész
(köz vet len la kos sá gi
ellátást nyúj tó Gyt.-ban is)

- gyógy sze rész d.,
- cs: sz.ö.,
- v.-et iga zo ló ok irat 
máso la ta

- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- el he lye zés or vos szállón,
- ér dek lõd ni le het Szal ler né 
Tóth And rea fõ -
gyógyszerész tõl,
- t: 06 (84) 310-510

Pá lyá za ti hir det mé nyek egész ség ügyi szak ké pe sí tés hez kö tött ál lá sok ra

A pá lyá za tot meg hirde tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in formáci ók

Bács bor sód Köz sé gi Ö.
Képv.-test.
6954 Bács bor sód,
Pe tõ fi S. u. 3.

kör ze ti vé dõ nõ - 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 lat ban,
- sz.ö.,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- az ál lás be töl té sé vel 
kap cso la tos el kép zelések

- 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 hely az el bírálást
kö ve tõ en azon nal 
be tölthetõ,
- az ál lás hoz az Ö. szolg.
la kást nem tud biz to sítani,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Cso mor Lász ló pol gár -
mester hez a P.H. cí mé re
(6954 Bács bor sód, 
Pe tõ fi S. u. 3.,
- t: 06 (30) 968-0766, 
a polg.mes ter nél

Di ósd Köz ség Ö. P.H.
2049 Di ósd,
Szent Ist ván tér 1.

is ko la vé dõ nõ - eü. fõ is ko lán szer zett 
vé dõ nõi okl.,
- bün tet len elõ élet,
- cs: 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- sz.ö.,
- ké pe sí tést iga zo ló 
okira tok má so la ta

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. le jár tá tól
számított 
15 na pon be lül,
- az ál lás hely azon nal
betölt he tõ,
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A pá lyá za tot meg hirde tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in formáci ók

- a ki ne ve zés ha tá ro zat lan
ide jû, 3 hó nap pró ba idõ 
ki kö té sé vel,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Illyés né Hehl Má ria jegy -
zõ he lyet tes hez a P.H. cí mé -
re (2049 Di ósd, Szent
Ist ván tér 1. vagy e-ma il:
on kor many zat@di osd.hu),
- t: Re i ter Ad ri enn hu -
mánpo li ti kai elõ adó tól
 a 06 (23) 545-550-es te le -
fon szá mon

Jász apá ti Vá ros Ö.
5130 Jász apá ti,
Ve le mi E. út 2.

is ko la vé dõ nõ - bün tet len elõ élet,
- eü. fõ is ko lai 
sza kirányú v.,
- cs: is ko lai v.-et iga zo ló
okl. köz jegy zõ ál tal 
hitele sí tett má so la ta,
- sz.ö.,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 20 nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
10 na pon be lül,
- az ál lás hely az el bí rá lást
kö ve tõ en azon nal be -
tölthetõ, 6 hó nap pró ba idõ
kikötésével,
- szük ség ese tén szolg. 
la kás biz to sí tott,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Sza bó La jos pol gár mes -
terhez az Ö. cí mé re
(5130 Jász apá ti, 
Ve le mi E. út 2.), a pá lyá -
zat ra rá íran dó: „isko la-vé -
dõ nõ”

Nagy be rény Köz sé gi Ö.
Képv.-test.
8656 Nagy be rény,
Fõ u. 12.

vé dõ nõ
- Nagy be rény-Som 
körzeti vé dõ nõi ál lás hely 

- 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
költ ség té rí tés,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- az ál lás azon nal 
be tölthetõ,
- az Ö. la kást, fé rõ he lyet
nem tud biz to sí ta ni,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
zárt bo rí ték ban Szent pé te ri
Lász ló polgár mes ter nek 
cí mez ve az Ö. cí mé re
(8656 Nagy be rény, 
Fõ u. 12.),
- fel vi lá go sí tás kér he tõ 
a pol gár mes ter tõl 
sze mélyesen vagy 
a 06 (84) 382-531-es 
te le fon szá mon
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A pá lyá za tot meg hirde tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in formáci ók

Nyárs apát Köz ség Ö.
2712 Nyárs apát,
Bé ke u. 11.

te rü le ti vé dõ nõ - eü. fõ is ko lai 
sza kirányú v.,
- cs: rész le tes sz.ö.,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- ké pe sí tést iga zo ló okl.
má so la ta

- b: Kjt. sze rint+te rü le ti
pót lék,
- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
Képv.-test. ülés,
- az ál lás be töl té sé nek
idõpont ja: a Képv.-test.
döntését kö ve tõ en azonnal,
- szolg. la kás biz to sí tott,
- mo tor ke rék pár biz tosított,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Kis Mik lós 
pol gár mester hez
 az Ö. cí mé re
 (2712 Nyársapát, 
Bé ke u. 11.),
- t: 06 (53) 589-202

Sá rosd Nk. Ö.
Képv.-test.
2433 Sá rosd,
Fõ út 2.

vé dõ nõ - szak irá nyú fel sõ fo kú v.,
- bün tet len elõ élet,
- cs: ön élet rajz,
- v.-et iga zo ló 
ok ira tok má so la ta,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,
- sz. prog ram

- 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. ülé sen,
- az ál lás 2008. V. 16-tól
tölt he tõ be, pró ba idõ 
6 hónap,
- si ke res pá lyá zat ese tén 
la kás biz to sí tott,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
zárt bo rí ték ban „Vé dõ nõi
pályázat” meg je lö lés sel Le -
ho ta i né Ko vács Klá ra pol -
gár mes ter hez az Ö. címé re
(2433 Sá rosd, Fõ út 2.),
- fel vi lá go sí tás kér he tõ 
Le ho ta i né Ko vács Klá ra
pol gár mes ter tõl személyen
az Ö. cí mén (Sá rosd, 
Fõ út 2.),
- t: 06 (25) 509-330, 
06 (30) 339-2182, pol gar -
mes ter@sa rosd.hu

Hos pi ce Sze re tet szolgálat
Ala pít vány
I.-ve ze tõ je
2800 Ta ta bá nya,
Pus kin u. 7/b.

Ne fe lejcs Ápo lá si I.
(40 ágyas I.)
fõ nõ vér

- dip lo más ápo lói v.,
- mi ni mum 3 éves 
fõnõvé ri gy.,
- mi ni mum 5 éves 
ápolá si gy.

- h: 2008. II. 29.,
- je lent ke zés De zsõ 
Sán dor né I.-ve ze tõ nél
sz.ö.-val (2800 Ta ta bá nya, 
Puskin u. 7/b),
- t: 06 (20) 977-8551
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A pá lyá za tot meg hirde tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in formáci ók

Táz lár Köz ség Ö.
Képv.-test.
6236 Táz lár,
Temp lom köz 2.

kör ze ti vé dõ nõ - eü. fõ is ko la vé dõ nõi 
sza kán szer zett szk.,
- cs: d. má so la ta,
- ön élet rajz,
- 1 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.

- b: Kjt. sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 60 nap,
- e.h.: a h. le jár tát kö ve tõ
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:
Kó szó End re pol gár mes -
terhez az Ö. cí mé re 
(6236 Táz lár, 
Temp lom köz 2.),
- t: 06 (78) 455-140

Zagy va ré kas Köz sé gi Ö.
5051 Zagy va ré kas,
Rá kó czi út 56.

kör ze ti vé dõ nõ - szak irá nyú fõ is ko lai v.,
- cs: 3 hó nap nál nem 
régeb bi e.b.,
- 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 nap,
- az ál lás a pá lyá za tok
elbírá lá sa után azon nal 
be tölthe tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Agócs Gyu la pol gár mes -
terhez az Ö. cí mé re 
(5051 Zagy va ré kas,
 Rá kó czi út 56.),
- t: 06 (56) 540-021

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 ál lá sok ra

A pá lyá za tot meg hirde tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

Fõv. Ö.
He im Pál Gyer mek kórház
1089 Bp.,
Ül lõi út 85.

Pénz gaz dál ko dá si O.
osz tály ve ze tõ
Fel ada ta:
- az I. pénz for gal má val 
és könyv ve ze té sé vel
kapcsola tos te en dõk,
- költ ség ve tés, be számoló
ké szí tés,
- a jó vá ha gyott 
költ ségveté si elõ irány zat
be tar tásával gaz dál ko dá si
ke re tek meg ha tá ro zá sa,
- adat szol gál ta tás,
be vallások, je len té sek
készíté se

- szak irá nyú fel sõ fo kú v.,
- re giszt rált mér leg ké pes
köny ve lõi szk.,
- e: eü. költ ség ve té si 
szerv nél szer zett gy.,
- vez. jár tas ság,
- CT-ECOSTAT 
pénzügyi rend szer
 is me re te,
- cs: a ké pe sí tést iga zo ló
ok ira tok má so la ta,
- rész le tes sz.ö.,
- rö vid vez. 
és sz. kon cepció,
- 3 hó nap nál 
nem régeb bi e.b.,

- b: Kjt. alap ján, meg -
egyezés sze rint,
- h: a meg je le nés tõl
számított 15. nap,
- az ál lás a pá lyá zat el bí -
rálását kö ve tõ en be tölt he tõ,
- pá lyá za tok be nyúj tá sa egy 
pél dány ban Cser né Ká ro lyi 
Éva mun ka ügyi és 
sze mélyze ti osz tály ve-
ze tõ nek címez ve 
(1089 Bp., 
Ül lõi út 86.)
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A pá lyá za tot meg hirde tõ szerv 
ne ve, cí me

Mun ka hely és munkakör
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti fel té te lek Jut ta tá sok, egyéb in for mációk

- nyi lat ko zat, mely szerint 
a pá lyá zat tar tal mát a bí rá ló 
bi zott ság minden tag ja
meg is mer he ti

Szent end re Vá ros Eü. I.-ei
Ig. fõ or vo sa
2000 Szent end re,
Ka no nok u. 1.

gaz da sá gi igaz ga tó
Fel ada ta: az I. gaz da sá gi
ve ze té se

- szak irá nyú fel sõ fo kú 
is ko lai v.,
- eü. költ ség ve té si szervnél
szer zett gy.,
- vál lal ko zói szfé rá ban 
va ló jár tas ság,
- vez.gy.,
- já ró be teg szak el lá tásban
va ló jár tas ság,
- mér leg ké pes köny ve lõi v.,
- szá mí tó gé pes fel használói 
szin tû is me ret,
- vez. prog ram

- h: a meg je le nés tõl
számított 30 nap,
- a meg bí zás 3 hó na pos
próba i dõt kö ve tõ en 
5 év re szól,
- la kás nem biz to sí tott,
- je lent ke zés: dr. Páz mány
An na má ria Ig. fõ or vos nál,
- t: 06 (26) 501-440,
- e-ma il:
 igaz ga to@sze i ren de lo.hu

He lyes bí tés

Az Egész ség ügyi Köz löny 2007. évi 23. szá má nak (meg je le nés dá tu ma: 2007. de cem ber 11.) 3088-3089. olda lán a
Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház fõ igaz ga tó fõorvo sa ál tal meg hir de tett gaz da sá gi igaz ga tó ön ál ló ve ze tõ munkakör
be töl té sé re ki írt pá lyá zat nál - hir de tõ ké ré sé re - az ál lás be töl té sé nek idõ pont ja: 2008. jú li us 1-jé re mó do sult. A pályá za ti
ki írás egyéb pont ja i ban vál to zat lan.

* * *

Az Egész ség ügyi Köz löny 2008. évi 1. szá má nak (meg je le nés dá tu ma: 2008. ja nu ár 18-a) a 247. ol da lon a So mogy
Me gyei Köz gyû lés ál tal a Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház fõ igaz ga tói ál lás he lyé re ki írt pá lyá zat - kéz irat hi ba mi att - vissza -
vo nás ra ke rült.
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TARIFAJEGYZÉK

Ér vé nyes 2008. ja nu ár 1-jé tõl

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ál tal gon do zott hi va ta los la pok ban (köz lö nyök ben) el he lye zett hir de tés egy-egy szak ma, ága zat kép vi se lõ i -
nek pon to san cél zott el éré sét te szi le he tõ vé. A nyom ta tott pél dány szám túl nyo mó rész e elõ fi ze té ses rend szer ben ke rül az ol va só hoz, re mit ten -
da így gya kor la ti lag nem lé te zik, s ez a hir de tés költ ség ha té kony sá gát nagy ban meg nö ve li. A Ma gyar Köz löny a Ma gyar Köz tár sa ság hi va ta los
lap ja ként hir de té se ket nem kö zöl. Rend sze re sen meg je le nik vi szont a Ma gyar Köz löny mel lék le te, a Hi va ta los Ér te sí tõ, amely ben a hi va ta los
köz le mé nye ken, hir det mé nye ken kí vül üz le ti cé lú hir de té sek is el he lyez he tõk. 

A Hi va ta los Ér te sí tõ ben meg je len tet ni kí vánt egyéb köz le mé nyek és hir det mé nyek dí ja meg kez dett kéz irat ol da lan ként 47 000 Ft + áfa.

A köz lö nyök ben el he lye zett üz le ti hir de té sek ta ri fái a kö vet ke zõk:

I. hir de té si ka te gó ria II. hir de té si ka te gó ria

1/1 bel ív (174 x 240 mm) 187 000 126 000

    hát só bo rí tó 234 000 144 000

    szí nes 458 000 – 

1/2 fek võ (174 x 120 mm)  99 000  63 000

    ál ló (87 x 240 mm)  99 000  63 000

1/4 ál ló (87 x 120 mm)  54 000  35 000

Hir det mé nyek, köz le mé nyek dí ja (az ún. kö te le zõ köz zé té te lek dí ja et tõl el té rõ le het):

Bé lyeg zõk, ok ira tok, iga zol vá nyok
stb. ér vény te le ní té se egységesen 13 000 13 000

Egyéb köz le mé nyek, hir det mé nyek
meg kez dett kéz irat ol da lan ként 11 000 11 000

Be hú zott anya gok ol dal szám tól, súly tól és mé ret tõl füg gõ en egye di meg álla po dás sze rint he lyez he tõk el. Nyom da kész film hi á nyá ban 10%
tech ni kai költ sé get szá mí tunk fe l. A fen ti árak az ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal maz zák. A ki adó fenn tart ja a hir de té sek év köz be ni ár vál toz -
ta tá sá nak jo gát. 

A hir de tés el he lye zõ je el fo gad ja a ki adó min den ko ri hir de té si üz let sza bály za tát, ame lyet ké rés re meg kül dünk. A ki adó fenn tart ja a jo got, hogy
jog sza bály ba vagy a hir de té si üz let sza bály za tá ba üt kö zõ hir de té se ket vissza uta sít ja.

A la pok ka te gó ri án kén ti be so ro lá sa a kö vet ke zõ:

I. hir de té si ka te gó ri á ba tar to zó lapok Meg je le nés/év

Bel ügyi Köz löny 24

Egész ség biz to sí tá si Köz löny 12

Egész ség ügyi Köz löny 25

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 28

Gaz da sá gi Köz löny 14

Hi va ta los Ér te sí tõ (a Ma gyar Köz löny mel lék le te) 52

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24

Kul tu rá lis Köz löny 26

Mun ka ügyi Köz löny 12

Ok ta tá si Köz löny 36

Ön kor mány za tok Köz lö nye 12

Pénz ügyi Köz löny 18

Szo ciá lis Köz löny 12

II. hir de té si ka te gó ri á ba tar to zó lapok Meg je le nés/év

Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 12

Bá nyá sza ti Köz löny  4

El len õr zé si Fi gye lõ  4

Hír köz lé si Ér te sí tõ 12

Hon vé del mi Közlöny 22

Igaz ság ügyi Köz löny 12

Kör nye zet vé del mi és Vízügyi Ér te sí tõ 12

Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 12

Sportér te sí tõ 12

Sta tisz ti kai Köz löny 12

Tu risz ti kai Ér te sí tõ 12
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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: 266-6567, 266-9290/240, 241 mel lék.
Terjesztés: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245 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. 2008. évi éves elõ fi ze té si
díj: 31 752, fél évre: 15 876 Ft. Egy pél dány ára: 1365 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.
HU ISSN 1419-029X

For ma ké szí tés: TYPO 2000 Kft.
08.0418 - 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.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2008. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 121 212 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 26 460 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 6 552 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 22 428 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 5 544 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 29 232 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 31 752 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 4 284 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 21 924 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 26 964 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 7 560 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 21 420 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 18 900 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 17 388 Ft/év
Köz igaz ga tá si Szem le 7 400 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 28 476 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 21 672 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 23 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 17 640 Ft/év
Nem zet kö zi Köz löny 7 400 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 25 200 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 35 028 Ft/év
Sport ér te sí tõ 6 048 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 15 120 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 17 892 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 14 112 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 7 560 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 22 680 Ft/év
L'u do vé no viny 5 796 Ft/év
Ne ue Ze i tung 5 544 Ft/év

CD-Cég köz löny

A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,
 heti rend sze res ség gel meg je le nõ lap le mez for má tum ban 2008. ja nu ár 1-jé tõl elõ fi zet he tõ. Az éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 141 696 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los lap ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
mi att – a 2008. év ben fél év re fi zet he tõ elõ. A fél éves elõ fi ze tés dí ja áfá val: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2007-es év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 18 480 Ft + áfa.




