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I. RÉSZ
Személyi rész

II. RÉSZ
Törvények, országgyûlési határozatok,

kormányrendeletek és -határozatok, a miniszterelnök rendelete

2010. évi LXXXIX. törvény
egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról*

1. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,

valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény

módosítása

1. § A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 12. § (3) és (5) bekezdésében az „az

egészségbiztosítási felügyeleti hatóságnak” szövegrész helyébe az „az egészségügyi államigazgatási szervnek” szöveg

lép.

2. § A Gyftv. 13/A. § (1) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 20. § (2) bekezdés elsõ

mondatában, 20. § (3) bekezdés második mondatában és (5) bekezdésében, 20. § (8) bekezdés negyedik mondatában

az „az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság” szövegrész helyébe az „az egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg

lép.

3. § A Gyftv. 13/A. § (2) bekezdésében, 20. § (2) bekezdés második mondatában, 20. § (3) bekezdés elsõ mondatában, 20. §

(7) bekezdésében, 20. § (8) bekezdés második mondatában és 37. § (7) bekezdésében az „Az egészségbiztosítási

felügyeleti hatóság” szövegrész helyébe az „Az egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg lép.

4. § A Gyftv. 19/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„19/A. § A 19. § szerinti eljárás során hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.”

5. § A Gyftv. 24. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az egészségbiztosítási szervnek a 23. § (3)–(4) és (6)–(8) bekezdése szerinti eljárásban hozott döntése ellen nincs

helye fellebbezésnek.”

6. § A Gyftv. 33. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az egészségbiztosítási szervnek a 32. § (4)–(5) bekezdése és a 32/A. § (1)–(3) bekezdése szerinti eljárásban hozott

döntése ellen nincs helye fellebbezésnek.”

7. § A Gyftv. 41. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„41. § (1) Olyan településeken mûködõ vagy létesítendõ közforgalmú gyógyszertárat (gyógyszertárakat) mûködtetõ

vállalkozás számára, ahol a település gyógyszerellátását kizárólag egy közforgalmú gyógyszertár biztosítja vagy

biztosítaná, és már mûködõ közforgalmú gyógyszertár esetén annak meghatározott idõszakra vonatkozó

gyógyszerforgalmazásból származó támogatott árréstömege – az ellátandó lakosságszám vagy a gyógyszertár

földrajzi elhelyezkedése okán – hatékony és gazdaságos üzletmenet folytatása mellett sem éri el a járóbeteg-ellátás

keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához nyújtott támogatások
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elszámolásáról és folyósításáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: kormányrendelet) meghatározott

mértéket, az állam a mindenkori éves költségvetési törvényben szereplõ, a 40. § b) pontja szerinti minisztérium

fejezetében meghatározott elõirányzat erejéig a mûködõképesség fenntartásához naptári negyedévente mûködési

célú támogatást nyújt. A támogatásban részesített vállalkozások nevét és a támogatás összegét a minisztérium

a honlapján közzéteszi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mûködési célú támogatás igényléséhez a közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ

vállalkozás beszerzi az egészségügyi államigazgatási szervtõl a kormányrendeletben meghatározott jogosultsági

feltételeket igazoló hatósági bizonyítványt.

(3) A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet a közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás a tárgynegyedévet

követõ harmadik hónap 20. napjáig nyújthatja be az egészségügyi államigazgatási szervhez, mely határidõ jogvesztõ.

A kérelem önellenõrzéssel a késõbbiekben sem korrigálható.

(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv a (3) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványt tíz napon belül kiállítja.

(5) A közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás az (1) bekezdés szerinti mûködési célú támogatást

a tárgynegyedévet követõ negyedik hónap elsõ napjától igényelheti az illetékes elsõfokú állami adóhatóságtól.

(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás az Art. szerinti költségvetési támogatásnak minõsül. A támogatás igénylésére és

folyósítására az Art. rendelkezései irányadóak. A jogosultság megállapításának feltételeit jogszabály állapítja meg.”

8. § A Gyftv. 43. § (3) és (4) bekezdésében az „egészségbiztosítási felügyeleti hatóság” szövegrész helyébe

az „egészségbiztosítási szerv” szöveg lép.

9. § A Gyftv. 73. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezések ellenõrzése az egészségügyi államigazgatási szerv hatáskörébe

tartozik.”

10. § (1) A Gyftv. 74. § (3) bekezdésében az „egészségbiztosítási felügyeleti hatóságnak” szövegrész helyébe az „egészségügyi

államigazgatási szervnek” szöveg lép.

(2) A Gyftv. 74. § (4) bekezdésében az „egészségbiztosítási felügyeleti hatóság” szövegrészek helyébe az „egészségügyi

államigazgatási szerv” szöveg lép.

11. § A Gyftv. a következõ 85. §-sal egészül ki:

„85. § (1) E törvény 49. §-a – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. január 1-jéig nem alkalmazható, annak alapján

közforgalmú gyógyszertár létesítése nem engedélyezhetõ.

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a 49. § (1) bekezdése alapján

engedélyezi új közforgalmú gyógyszertár létesítését olyan településen, ahol közforgalmú gyógyszertár mûködési

engedélye az (1) bekezdésben foglalt idõtartamban szûnt meg, és a településen más közforgalmú gyógyszertár nem

mûködik, valamint olyan településen, ahol nem mûködik közforgalmú vagy fiókgyógyszertár.

(3) A gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozások összefonódásához 2011. január 1-jéig sem a 75. §, sem pedig a Tptv.

alapján engedély nem adható.

(4) Az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit a hatálybalépésüket követõen benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni,

a hatálybalépést megelõzõen benyújtott kérelmek elbírálására a 49. § és a 75. § alkalmazandó.”

12. § A Gyftv. 86. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény 7. §-ával

megállapított 41. § (3) bekezdés azzal alkalmazandó, hogy a 2010. elsõ naptári negyedévére járó mûködési célú

támogatás igényléséhez szükséges hatósági bizonyítvány iránti kérelmek 2010. szeptember 1-jéig

benyújthatóak.”
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2. Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

13. § (1) Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 114. § (2) bekezdésében

a „személyazonosításra alkalmatlan módon” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésben meghatározott módon” szöveg

lép.

(2) Az Eütv. 114. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés szerinti szervnek

a) személyazonosításra alkalmas módon továbbítja

aa) a (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az alapnyilvántartást vezetõ szerv,

ab) a (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti adatokat a mûködési nyilvántartást vezetõ szerv,

ac) a (2) bekezdés e) pontja szerinti adatokat az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács,

ad) a (2) bekezdés g) pontja szerinti adatokat a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelõs hatóság,

vagy – a 110/A. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében – az egészségügyi államigazgatási szerv,

ae) a (2) bekezdés i) pontja szerinti adatokat az egészségügyi államigazgatási szerv;

b) személyazonosításra alkalmatlan módon továbbítja

ba) a (2) bekezdés f) pontja szerinti adatokat a 116. § (3) bekezdés szerinti intézmények,

bb) a (2) bekezdés h) pontja szerinti adatokat az állami foglalkoztatási szerv és a kormányzati személyügyi

szolgáltató,

bc) a (2) bekezdés j) pontja szerinti adatokat a hivatalos statisztikai szolgálat.”

3. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

14. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 19/A. §-a a következõ

(3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történõ befogadására irányuló eljárásban,

valamint a már befogadott technológiák egészségbiztosítási finanszírozásra való alkalmasságának megállapítására

irányuló eljárásban hozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek.”

15. § Az Ebtv. 20. § (1) bekezdésében, 20/A. § (3) és (8) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében és 32. § (2) bekezdésében

az „egészségbiztosítási felügyeleti hatóság” szövegrész helyébe az „egészségbiztosító” szöveg lép.

4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

16. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 36. § (2) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Közcélú munkavégzés keretében

a) az a települési önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról a települési önkormányzat jogszabály vagy önkéntes

vállalása alapján költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi

szervezet útján gondoskodik,

b) költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet által

ellátott, jogszabályon alapuló helyi önkormányzati feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat

megállapodás alapján közremûködik,

c) költségvetési szerv, a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, az állam többségi

tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy társadalmi szervezet által jogszabály alapján ellátott állami feladat,

amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közremûködik, továbbá

d) a Kormány rendeletében meghatározottak szerint a szükség-, veszély- vagy katasztrófahelyzetbõl eredõ kár esetén

a helyreállítással kapcsolatos feladat

látható el.”
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17. § (1) Az Szt. 63. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelõzõen vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti

kérelem alapján az intézményvezetõ, ennek hiányában a jegyzõ által felkért szakértõ végzi el az igénylõ gondozási

szükségletének vizsgálatát.”

(2) Az Szt. 63. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(6) Az intézményvezetõ, ennek hiányában a jegyzõ által felkért szakértõ a gondozási szükségletet jogszabályban

meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét.

(7) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelõ idõtartamban, de legfeljebb napi

4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylõt

az intézményvezetõ, ennek hiányában a jegyzõ által felkért szakértõ tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás

igénybevételének lehetõségérõl, ebben az esetben a szolgáltatást igénylõ az intézményi elhelyezés idõpontjáig napi

4 órában történõ házi segítségnyújtásra jogosult.”

18. § Az Szt. 68/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„68/A. § (1) Az idõsotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezetõ végzi el az ellátást igénylõ gondozási

szükségletének vizsgálatát. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat

hozatalát megelõzõen az intézményvezetõnél.

(2) Az intézményvezetõ a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és

megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását.

(3) Idõsotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló

gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.

(4) Ha az idõsotthoni ellátást igénylõ személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és

az idõsotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezetõ

tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetõségérõl.”

19. § Az Szt. 127/A. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Nem kell az egyházi kiegészítõ támogatást az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben megtéríteni, ha

a) a fenntartó egyház, illetve az az egyház, amelynek az egyházi fenntartó az önálló szervezete vagy szervezeti

egysége, a Kormánnyal a szociális feladatok ellátására is kiterjedõ megállapodást kötött, ideértve a Magyar

Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti

tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetû kérdésrõl 1997. június 20-án,

Vatikánvárosban aláírt Megállapodás alapján a Magyar Katolikus Egyházat is, és

b) az egyházi fenntartó a szolgáltató, intézmény által nyújtott, 86. § szerinti szociális szolgáltatásokra az azok

biztosítására köteles valamely helyi önkormányzattal vagy az ilyen önkormányzat részvételével mûködõ társulással

ellátási szerzõdést kötött.”

20. § Az Szt. 132. § (1) bekezdése a következõ v) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa)

„v) a szükség-, veszély- vagy katasztrófahelyzetbõl eredõ kár esetén közcélú munkavégzés keretében ellátható

helyreállítási feladatok körét, az e feladatokra fordítható költségvetési forrás összegét, valamint e forrás

igénybevételének eljárásrendjét.”

21. § Az Szt. VIII. Fejezete Az Európai Unió jogának való megfelelés alcímet megelõzõen a következõ 140. §-sal egészül ki:

„140. § Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvénnyel

megállapított 127/A. § (6) bekezdésének rendelkezéseit abban az esetben is alkalmazni kell, ha a fenntartóváltozás

vagy az egyházi fenntartású szolgáltató, intézmény engedélyezése iránti kérelmet 2010. augusztus 1-jét megelõzõen

nyújtották be, azzal, hogy az eddig az idõpontig a központi költségvetésnek megtérített egyházi kiegészítõ támogatás

nem követelhetõ vissza.”

22. § Az Szt. 119/C. § (2) bekezdésében a „kezdeményezésével” szövegrész helyébe az „elvégzésével” szöveg lép.
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5. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

23. § A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 145/A. §-a

a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Nem kell az egyházi kiegészítõ támogatást megtéríteni, ha

a) a fenntartó egyház, illetve az az egyház, amelynek az egyházi fenntartó az önálló szervezete vagy szervezeti

egysége, a Kormánnyal a gyermekjóléti, gyermekvédelmi vagy szociális feladatok ellátására is kiterjedõ

megállapodást kötött, ideértve a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház

magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetû

kérdésrõl 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás alapján a Magyar Katolikus Egyházat is, és

b) az egyházi fenntartó a szolgáltató, intézmény, hálózat által végzett gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató

tevékenységekre az azok biztosítására köteles valamely helyi önkormányzattal vagy az ilyen önkormányzat

részvételével mûködõ társulással ellátási szerzõdést kötött.”

24. § A Gyvt. Átmeneti rendelkezések alcíme a következõ 161/A. §-sal egészül ki:

„161/A. § Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvénnyel

megállapított 145/A. § (5) bekezdésének rendelkezéseit abban az esetben is alkalmazni kell, ha a fenntartóváltozás

vagy az egyházi fenntartású szolgáltató, intézmény, hálózat engedélyezése iránti kérelmet 2010. augusztus 1-jét

megelõzõen nyújtották be, azzal, hogy az eddig az idõpontig a központi költségvetésnek megtérített egyházi

kiegészítõ támogatás nem követelhetõ vissza.”

6. Hatályukat vesztõ rendelkezések

25. § (1) Hatályát veszti:

a) az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi LXXI. törvény 36. § (10) bekezdése,

b) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.)

ba) 1. § (1) bekezdés c) pontjában az „a külön jogszabály szerinti egészségbiztosítási felügyeleti hatóságra

(a továbbiakban: Felügyelet),” szövegrész,

bb) 2/E. § (2) bekezdés a) pontjában az „a Felügyelet,” szövegrész,

bc) 2/F. § (2) bekezdésében a „ , továbbá a Felügyeletet” szövegrész,

bd) 8/A. § (1) bekezdésében az „a Felügyeletet,” szövegrész,

be) 12. § (3) bekezdése,

c) az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl szóló 2006. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Ebftv.) 1. §-a,

3–3/A. §-a, 6–21. §-a,

d) az Ebftv.,

e) a Gyftv.

ea) 24. § (5) bekezdésében a „b) pontja” és az „és az egészségbiztosítási felügyeleti hatóságnak” szövegrész,

eb) 25. § (4) bekezdése,

ec) 25. § (5) bekezdés b) pontjában a „vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított” szövegrész,

ed) 32. § (10) bekezdés b) pontjában a „vagy önálló fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított”

szövegrész,

ee) 32. § (13) bekezdése,

ef) 64. § (2) bekezdésében az „és az egészségbiztosítási felügyeleti hatóságot” szövegrész,

eg) 77. § (4) bekezdés d) pontja,

f) a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 1. § (4) bekezdés f) pontja,

g) az Eütv. 31. § (3) bekezdése,

h) az Ebtv.

ha) 5/B. § n) pontjában az „és az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság” szövegrész,

hb) 20/A. § (1) bekezdés negyedik mondata,

i) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. törvény

ia) 3. § i) pontjában az „az Egészségbiztosítási Felügyelet;” szövegrész,

ib) 23. § (1) bekezdés e) pontja,
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j) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

ja) 1. § (4) bekezdésében a „ , valamint az Egészségbiztosítási Felügyelet külön jogszabály szerinti jogköre”

szövegrész,

jb) 8. § második mondata,

jc) 9/A. § (2) bekezdés második mondata,

k) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 13/B. § (1) bekezdés c) pontja,

l) az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi I. törvény felülvizsgálatáról szóló 2008. évi XXIV. törvény,

m) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 1999. évi CXXIV. törvény módosításáról szóló 2007. évi

XLIX. törvény 16. §-a,

n) az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi CLIV. törvény 125. § (9) bekezdése,

o) az Szt.

oa) 63. § (5) és (8) bekezdése,

ob) 68/B. §-a.

(2) Nem lép hatályba az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi CLIV. törvény 101. §-a.

7. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.

(2) Az 1–3. §, a 8–10. §, a 13. §, a 15. §, a 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja, e) pont ea), ef) és eg) alpontja, g)–m) pontja és a 27. §

e törvény kihirdetését követõ 35. napon lép hatályba.

(3) A 25. § (1) bekezdés d) és f) pontja és a 28. § (1)–(3) és (8) bekezdése e törvény kihirdetését követõ 45. napon lép

hatályba.

27. § (1) Az Egészségbiztosítási Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) a 26. § (3) bekezdésében meghatározott idõpontig

a) a folyamatban lévõ eljárásában keletkezett iratokat átteszi a 26. § (2) bekezdésében meghatározott idõpontot

követõen hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatósághoz,

b) hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatóság hiányában a folyamatban lévõ eljárását megszünteti.

(2) A Felügyelet a 26. § (3) bekezdésében meghatározott idõpontig átadja az Ebtv. 31. § (2) bekezdése és 32. §

(2) bekezdése alapján lefolytatott eljárások, valamint a Gyftv. 73. § (4) bekezdése és 74. § (4) bekezdése alapján

lefolytatott ellenõrzések iratanyagát a 26. § (2) bekezdésében meghatározott idõpontot követõen hatáskörrel és

illetékességgel rendelkezõ hatóságnak.

28. § (1) A Felügyelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – jogutódlással megszûnik. A jogutódlással való

megszûnéssel összefüggõ vagyoni jogokra és kötelezettségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket a Felügyeletet

megszüntetõ okirat tartalmazza.

(2) A Felügyelet feladat- és hatáskörét e törvény alapján átvevõ szervet – ideértve a 29. § (2) bekezdése szerinti szervet

is – az átadásra kerülõ feladatokat ellátó foglalkoztatottak vonatkozásában a Felügyelet munkajogi jogutódjának kell

tekinteni.

(3) A Felügyelet átadásra nem kerülõ feladatait ellátó foglalkoztatottai vonatkozásában a munkáltató jogutód nélkül

megszûnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) Az Ebftv. 20. § (2) és (4) bekezdése szerinti felügyeleti díj a Felügyeletet a 26. § (2) bekezdése szerinti idõpontig illeti

meg.

(5) A Felügyeletet a 26. § (2) bekezdése szerinti idõpontig megilletõ és e törvény hatálybalépéséig a Felügyelet részére be

nem fizetett felügyeleti díjat – az Ebftv. 20. § (3) és (4) bekezdésétõl eltérõen – e törvény hatálybalépését követõ

10. napig kell a Felügyeletnek átutalni.

(6) A Felügyelet a megszûnésének napjáig gondoskodik a (4) bekezdésen felüli, a megszûnésre tekintettel a Felügyeletet

meg nem illetõ felügyeleti díjnak

a) az Ebftv. 20. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az egészségbiztosítási szerv részére,

b) az Ebftv. 20. § (2) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése szerinti esetben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

részére

történõ visszautalásáról.
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(7) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 9/A. § (2) bekezdésének e törvénnyel

megállapított rendelkezését az egészségpénztárak 2010. évi felügyeleti díj fizetési kötelezettsége vonatkozásában

a 26. § (2) bekezdése szerinti idõpontot követõ idõszakra – idõarányosan – kell alkalmazni.

(8) A Felügyelet határozatával kiszabott és a Felügyelet megszûnésének napját követõen befolyt felügyeleti bírság

a feladat tekintetében jogutód szervet illeti meg.

29. § (1) Az Ebftv. 11. és 13. §-a alapján e törvény hatálybalépésének napját követõ naptól nem nyújtható be kérelem

a Felügyeletnek.

(2) Az Ebftv. 11. §-a alapján indult, és a 26. § (2) bekezdése szerinti idõpontban érdemi döntés meghozatalával vagy

eljárást megszüntetõ végzéssel le nem zárt ügyeket a Felügyelet a 26. § (3) bekezdése szerinti idõpontig átteszi

az egészségügyi államigazgatási szervhez.

(3) E törvény hatálybalépésének napját követõ naptól a Felügyelet az Ebftv. alapján hatósági ellenõrzést hivatalból nem

indíthat, az e törvény hatálybalépésének napján folyamatban levõ eljárásokat – figyelemmel az irányadó eljárási

határidõkre – a 26. § (2) bekezdése szerinti idõpontig folytatja, ezen idõpontban folyamatban lévõ ügyeket a 26. §

(3) bekezdése szerinti idõpontig az azok folytatására hatáskörrel rendelkezõ hatósághoz átteszi, vagy – ilyen hatóság

hiányában – az eljárását megszünteti.

(4) E törvény hatálybalépésének napját követõ naptól a Gyftv. 23. § (3)–(4), (6)–(8) bekezdése, 32. § (4)–(5) bekezdése és

32/A. § (1)–(3) bekezdése szerinti eljárásban a Felügyelethez nem nyújtható be fellebbezés, az e törvény

hatálybalépésének napján folyamatban lévõ másodfokú eljárásokat a Felügyelet a 26. § (2) bekezdése szerinti

idõpontig folytatja, az ezen idõpontban folyamatban lévõ másodfokú eljárásokat

a) a Felügyelet a 26. § (3) bekezdése szerinti idõpontig teszi át az egészségügyért felelõs miniszterhez, és

b) az egészségügyért felelõs miniszter folytatja le.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakat az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történõ

befogadására irányuló eljárásban benyújtott fellebbezések esetében is alkalmazni kell.

30. § A Felügyelet a 26. § (3) bekezdése szerinti idõpontig

a) az egészségügyért felelõs miniszter rendelkezésére bocsátja

aa) az Ebftv. 8. és 10. §-a,

ab) az Eftv. 12. § (3) bekezdése

alapján rendelkezésére álló adatokat,

b) az egészségbiztosítási szerv rendelkezésére bocsátja az Ebtv. alapján az intézményi várólistával és

a betegfogadási listával kapcsolatban rendelkezésére álló adatokat,

c) az egészségügyi államigazgatási szerv rendelkezésére bocsátja a Gyftv. 13/A. §-a szerinti nyilvántartást.

31. § E törvény hatálybalépésének napján a Felügyelet Felügyeleti Tanácsa és a Felügyelet Felügyeleti Tanácsa tagjainak

megbízatása e törvény erejénél fogva megszûnik.

32. § Ez a törvény 2011. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke
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A Kormány 217/2010. (VII. 22.) Korm. rendelete
az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési rendszerrõl szóló
122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési rendszerrõl szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Kr.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A rezidens és a központi gyakornok szakképzésének képzési költségéhez az állam a szakképzés normatív

költségével járul hozzá, amely

a) a törzsképzés ideje alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)

H fizetési osztály 1 fizetési fokozata 50%-ának megfelelõ összegben együttesen foglalja magába a képzési normatívát

és a képzést irányító és végzõ személyek (tutor, mentor) díjazását,

b) a szakgyakorlat ideje alatt a Kjt. H fizetési osztály 1 fizetési fokozata 15%-ának megfelelõ összegben foglalja

magában a képzési normatívát.”

2. § A Kr. 9. § (3) bekezdése a következõ h)–j) ponttal egészül ki:

(A bíráló bizottság tagjai:)

„h) a Magyar Rezidens Szövetség 1 képviselõje,

i) a szakképzésben résztvevõ felsõoktatási intézmények általános orvostudományi karainak Hallgatói Önkormány-

zatai által delegált 1 személy,

j) a 22. § szerinti szerv 1 képviselõje.”

3. § A Kr. 15. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A szakképzés ideje a doktori iskola létesítésének eljárási rendjérõl és a doktori fokozat megszerzésének feltételeirõl

szóló 33/2007. (III. 7.) Korm. rendeletben szabályozott, illetve más, ösztöndíjjal támogatott tudományos munka, szülés,

baleset vagy tartós betegség, továbbá a 10 éven aluli gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó

otthoni ápolása, gondozása, rendkívüli állapot és megelõzõ védelmi helyzet esetén a sorkatonai szolgálat és a polgári

szolgálat teljesítése, valamint a hivatásos, szerzõdéses vagy önkéntes tartalékos állományban szolgálatot teljesítõ

katona beleegyezése nélkül történõ vezénylésének teljes idõtartamára megszakítható, amely idõszak alatt

a támogatott jelölt után járó támogatás folyósítása szünetel. Ezekben az esetekben a megszakítást a támogatott jelölt

erre vonatkozó bejelentése alapján a felsõoktatási intézmény köteles tudomásul venni. A támogatott jelölt a szak-

képzése folytatásának szándékát írásban köteles jelezni a munkáltatója, valamint a 22. § szerinti szerv részére.

A szakképzés folytatásának kezdõ idõpontja – a hivatásos, szerzõdéses vagy önkéntes tartalékos állományban

szolgálatot teljesítõ katona kivételével – a bejelentéstõl számított 6 hónapnál korábbi idõpontban nem határozható

meg.”

4. § A Kr. 21. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A jelölt – a költségtérítéses képzésben részt vevõ nem magyar állampolgár, valamint hontalanként elismert

személy kivételével – a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés meg-

szerzésérõl szóló miniszteri rendelet szerinti képzési feltételek teljesítéséhez szükséges egészségügyi tevékenységet

önkéntes segítõi jogviszonyban nem végezhet.”

5. § A Kr. 25. § (1) bekezdés második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az e rendeletben foglaltakat a szakképzésüket az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzésben részt vevõk

számára szervezett központi gyakornoki rendszerrõl szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)

szerint megkezdõ, de törzsképzésüket 2012. január 1-jét követõen befejezõ személyek esetében is alkalmazni kell,

kivéve, ha 2011. december 31-éig írásban nyilatkoznak a felsõoktatási intézmény részére arról, hogy szakképzésüket

az R. e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos rendelkezései szerint kívánják befejezni.”
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6. § (1) A Kr. 5. § (2) bekezdésében a „közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)”

szövegrész helyébe a „Kjt.” szöveg lép.

(2) A Kr. 9. § (2) bekezdésében a „13” szövegrész helyébe a „15” szöveg lép.

(3) A Kr. 9. § (3) bekezdés f) pontjában a „2” szövegrész helyébe az „1” szöveg lép.

(4) A Kr. 12. § (6) bekezdésében a „10%-át” szövegrész helyébe a „25%-át” szöveg lép.

7. § Hatályát veszti a Kr.

a) 4. § (3) bekezdése,

b) 10. § (2) bekezdésében a „ , valamint a képzési normatíva adott évre vonatkozó mértékét” szövegrész,

c) 17. § (4)–(6) bekezdése és

d) 19. §-a.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelete
az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános

szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 3. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében,

a 4. § és a 10. § (1) bekezdés f) pont elsõ fordulata tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló

1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében,

az 5. §, a 8. § (2) bekezdése és a 10. § (1) bekezdés f) pont második fordulata tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 6. § és a 9. § tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében,

a 7. § és a 10. § (1) bekezdés g) pontja tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §

(2) bekezdés zs) pontjában,

a 8. § (1) bekezdése tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. §

(1) bekezdésében, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében,

az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés o) pontjában, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában,

a 10. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §

(2) bekezdés t) pontjában,

a 10. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 10. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. §

(14) bekezdés h) pontjában,

a 10. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl szóló 2006. évi CXVI. törvény 21. §

(3) bekezdésében,

a 10. § (1) bekezdés e) pontja tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. §

a) pontjában,

a 10. § (1) bekezdés h) és i) pontja tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §

(2) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva

a Kormány a következõket rendeli el:
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1. Módosuló rendelkezések

1. § (1) A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének

feltételeirõl és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdésében

az „Egészségbiztosítási Felügyeletnek (a továbbiakban: Felügyelet)” szövegrész helyébe az „Országos Tisztifõorvosi

Hivatalnak (a továbbiakban: OTH)” szöveg lép.

(2) Az R1. 2. § (3) bekezdésében az „a Felügyelet” szövegrész helyébe az „az OTH” szöveg lép.

(3) Az R1. 2. § (4) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) és (2) bekezdésében az „A Felügyelet” szövegrész helyébe

az „Az OTH” szöveg lép.

(4) Az R1. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az OTH által kiszabott és befolyt bírság OTH-t illetõ hányadának 10%-a az eljárásban szakhatóságként

közremûködõ szerveket illeti, melyet az OTH az (1) bekezdés szerinti idõpontig utal át

a) az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett

10032000-00285788-00000000 számú EEKH,

b) az Országos Gyógyszerészeti Intézet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01492695-00000000 számú

OGYI

elszámolási számlára.”

2. § Az R1. a következõ 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § A Gyftv. és e rendelet alapján az Egészségbiztosítási Felügyelet határozatával kiszabott és

az Egészségbiztosítási Felügyelet megszûnésének napját követõen befolyt bírság – az e rendelet szerinti szabályok

figyelembevételével – az OTH-t illeti meg.”

3. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró

hatóságok kijelölésérõl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008.

(II. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában, (3) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdés a) pontjában

az „Egészségbiztosítási Felügyeletet” szövegrész helyébe az „Országos Tisztifõorvosi Hivatalt” szöveg lép.

4. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló

362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 10. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)

„a) az Eütv.

aa) 56. § (6) bekezdése,

ab) 114. § (3) bekezdés a) pont ae) alpontja,

ac) 140/A. § (3) bekezdése,

ad) 149/C. § (3) bekezdése,

ae) 243. § (7) bekezdése,”

(szerinti feladatok ellátására.)

(2) Az R2. 10. § (4) bekezdés c) pontja a következõ cg) alponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és

gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény)

„cg) 12. § (3) és (5) bekezdése, 13/A. § (1) és (2) bekezdése, 19. § (1) és (2) bekezdése, 20. § (1)–(3), (5), (7) és

(8) bekezdése, valamint 37. § (7) bekezdése,”

(szerinti feladatok ellátására.)

(3) Az R2. 10. § (4) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)

„h) az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény 30. §

c) pontja”

(szerinti feladatok ellátására.)
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(4) Az R2. 10. § (5) bekezdés h) pont hb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a regionális intézetet jelöli ki a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-

és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény)

„hb) 49. §-ának (1) bekezdése és 85. § (2) bekezdése,”

(szerinti feladatok ellátására.)

(5) Az R2. 10. § (5) bekezdés h) pont hl) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a h) pont a következõ

hm) alponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a regionális intézetet jelöli ki a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-

és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény)

„hl) 73. § (4) bekezdése,

hm) 74. §-ának (2)–(4) bekezdése,”

(szerinti feladatok ellátására.)

(6) Az R2. 10. § (5) bekezdése a következõ o) ponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a regionális intézetet jelöli ki)

„o) az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény 29. §

(2) bekezdése”

(szerinti feladatok ellátására.)

5. § Az R2. 19. § (2) bekezdésében az „Egészségbiztosítási Felügyelet” szövegrész helyébe az „Országos Tisztifõorvosi

Hivatal” szöveg lép.

6. § Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7/A. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„7/A. § Amennyiben közigazgatási hatósági ügyben elsõ fokon az OEP központi szerve jár el, a másodfokú eljárás

az egészségbiztosításért felelõs miniszter hatáskörébe tartozik.”

7. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

R3.)

a) 13/B. § (1) és (10) bekezdésében, 13/D. § (2) bekezdésében az „Egészségbiztosítási Felügyelet” szövegrész

helyébe az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve” szöveg,

b) 13/D. § (2) bekezdésében az „Egészségbiztosítási Felügyeletet” szövegrész helyébe az „Országos

Egészségbiztosítási Pénztár központi szervét” szöveg,

c) 13/E. § (5) bekezdésében az „Egészségbiztosítási Felügyeletnél” szövegrész helyébe az „Országos

Egészségbiztosítási Pénztár központi szervénél” szöveg,

d) 6. számú melléklete címeiben az „Egészségbiztosítási Felügyelet” szövegrész helyébe az „Országos

Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve” szöveg

lép.

8. § (1) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2/C. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„2/C. § A 2. § (1) bekezdés e) pontja, (3), (4) és (6) bekezdése, valamint a 2/E. § a)–b) pontja és a 3/B. § szerinti esetben

a másodfokú eljárás az Országos Tisztifõorvosi Hivatal hatáskörébe tartozik.”

(2) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2/D. §-ában

az „Egészségbiztosítási Felügyelet” szövegrész helyébe az „Országos Tisztifõorvosi Hivatal” szöveg lép.

9. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A Kormány egészségbiztosítóként – ha kormányrendelet ettõl eltérõen nem rendelkezik – az OEP-et jelöli ki

az Ebtv. 20. § (1) bekezdésében, 20/A. § (3) és (8) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 27. § (10) bekezdésében,

30/A. §-ában, 31. § (2) bekezdésében, 32. § (2) bekezdésében, 35. § (4), (5) és (7) bekezdésében, 37. §

(12) bekezdésében, 80. § (1) bekezdésében, 82. § (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.”
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2. Hatályukat vesztõ rendelkezések

10. § (1) Hatályát veszti:

a) az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történõ befogadásának alapelveirõl,

feltételrendszerérõl és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról

és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 9. §-a és 13. §-a,

b) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pont n) pontjában az „az

Egészségbiztosítási Felügyelet tekintetében az Egészségbiztosítási Felügyelet és annak elnöke,” szövegrész,

c) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008.

(XII. 30.) Korm. rendelet 15. § (9) bekezdés b) pont bh) alpontja,

d) az Egészségbiztosítási Felügyelet egyes eljárásainak, valamint a felügyeleti díj befizetésének és a felügyeleti

bírság felhasználásának szabályairól szóló 286/2007. (X. 29.) Korm. rendelet,

e) az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság kijelölésérõl szóló 365/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet,

f) az R2. 11. § j) pontja és 19. § (3) bekezdése,

g) az R3. 13/B. § (8) bekezdése,

h) az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 3. §-ának második mondata,

i) az R4. 12/B. § (9) bekezdés elsõ mondata.

(2) Hatályát veszti az R2. 10. § (4) bekezdés h) pontja és (5) bekezdés o) pontja.

3. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények

módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) Az 1–3. §, a 4. § (1), (2) és (5) bekezdése, az 5–9. §, a 10. § (1) bekezdés c)–i) pontja az egyes egészségügyi és szociális

tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (2) bekezdése szerinti idõpontban lép hatályba.

(3) A 10. § (1) bekezdés b) pontja az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi

LXXXIX. törvény 26. § (3) bekezdése szerinti idõpontban lép hatályba.

(4) A 10. § (2) bekezdése 2011. december 31-én lép hatályba.

(5) Az 1–9. §, valamint a 10. § (1) bekezdése a (3) bekezdés szerinti idõpontot követõ napon hatályát veszti.

(6) Ez a rendelet 2012. január 1-jén hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 4/2010. (VIII. 12.) ME rendelete
a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet
módosításáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. §

(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. § Hatályát veszti a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1. §

g) pontja.

2. § Ez a rendelet az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény

26. § (3) bekezdése szerinti idõpontban lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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III. RÉSZ
Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek

és utasítások

A nemzeti erõforrás miniszter 2/2010. (VII. 30.) NEFMI rendelete
a közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról szóló 29/2010. (V. 12.) EüM rendelet hatálybalépésérõl

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról

szóló 29/2010. (V. 12.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2011. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ

napon hatályát veszti.

2. § Nem lép hatályba az R. 7. § (1) bekezdése.

3. § Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejûleg lép hatályba, és 2011. január 3-án hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A nemzeti erõforrás miniszter 4/2010. (VIII. 12.) NEFMI rendelete
az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek
módosításáról

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános

szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (4) bekezdés a)–b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §

c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában,

a 3. § és az 5. § d) pontja tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint

a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § d) pontjában,

a 4. § tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §

d) pontjában,

az 5. § e) pontja tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés

c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában,

az 5. § f) pontja tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. §

(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában,

az 5. § g) pontja tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés

h) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági

miniszterrel egyetértésben –, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
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1. Módosuló rendelkezések

1. § (1) A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegû szolgáltatásokért fizetendõ

díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § E rendelet hatálya kiterjed a nemzeti erõforrás miniszternél, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási

Hivatalnál, illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi és területi szerveinél (a továbbiakban együtt:

intézmény) az 1. számú melléklet szerinti közigazgatási eljárást vagy igazgatási jellegû szolgáltatást (a továbbiakban

együtt: igazgatási szolgáltatás) kezdeményezõ magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem

rendelkezõ szervezetekre (a továbbiakban együtt: díjfizetésre kötelezett).”

(2) Az R1. 3. számú mellékletében az „Egészségügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzeti Erõforrás Minisztérium”

szöveg lép.

2. § (1) A biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatos igazgatási

szolgáltatásokért fizetendõ díjakról szóló 21/2007. (V. 8.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-ában az „az

Egészségbiztosítási Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet)” szövegrész helyébe az „az Országos Tisztifõorvosi Hivatal

(a továbbiakban: OTH)” szöveg lép.

(2) Az R2. 2. § (2) bekezdésében az „a Felügyelet” szövegrészek helyébe az „az OTH” szöveg, 2. § (3) bekezdésében

a „Felügyelet” szövegrész helyébe az „OTH” szöveg lép.

(3) Az R2. 3. § (2)–(3) bekezdésében

a) az „illetékhivatal” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szöveg,

b) az „a Felügyeletet” szövegrész helyébe az „az OTH-t” szöveg

lép.

(4) Az R2. 2. számú mellékletében az

„

Egészségbiztosítási Felügyelet 10032000-00290249-00000000
”

szövegrész helyébe az

„

Országos Tisztifõorvosi Hivatal 10032000-00281519-00000000
”

szöveg lép.

3. § (1) A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minõsítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM

rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya kiterjed)

„d) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szervére (a továbbiakban: OEP),”

(2) Az R3. 2. § b) pontjában az „[az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve (a továbbiakban: OEP)]”

szövegrész helyébe az „(OEP)” szöveg lép.

(3) Az R3.

a) 3. § (1) bekezdésében, 5. § (5) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 6. § (3) bekezdés b) pontjában és 1. számú

melléklet 3. pontjában foglalt táblázat „39–41” sorában az „a Felügyelet” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg,

b) 3. § (2) és (4) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében és 1. számú melléklet 2. pont j) alpontjában az „A Felügyelet”

szövegrész helyébe az „Az OEP” szöveg,

c) 5. § (1) bekezdésében az „a Felügyelethez” szövegrész helyébe az „az OEP-hez” szöveg

lép.

(4) Az R3. 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az OEP a szoftvert mûködés közben is ellenõrzi. Az OEP kérésére a szoftver minõsítését kérelmezõ köteles az általa

használt hardver- és szoftverkörnyezethez való hozzáférést az OEP részére biztosítani. A szoftver mûködésének

ellenõrzése kiterjed:”

[a) a funkcionalitás vizsgálatára, vagyis arra, hogy a szoftver képes-e átlagos felhasználói ismereteket feltételezve

a jogszabályban elõírt gyógyszerrendelési célok hatékony támogatására,

b) legalább öt véletlenszerûen kiválasztott, a minõsítést kérelmezõ számára nem megismerhetõ, az OEP által kezelt

vizsgálati protokoll szerint folyamatosan változó gyógyszer rendelési folyamatának és a szoftver által adott

végeredménynek az ellenõrzésére,

c) nyomtatott vény alaki, formai, tartalmi ellenõrzésére.]
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4. § Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetõi

tevékenységet végzõ személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos,

fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM

rendelet

a) 8. § (3) bekezdésében az „az Egészségbiztosítási Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet)” szövegrész helyébe

az „az Országos Tisztifõorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH)” szöveg,

b) 8. § (4) bekezdés b) pontjában az „a Felügyelet” szövegrész helyébe az „az OTH” szöveg,

c) 8. § (5)–(6) bekezdésében és 10. § (3) bekezdésében az „a Felügyeletnek” szövegrészek helyébe az „az OTH-nak”

szöveg

lép.

2. Hatályukat vesztõ rendelkezések

5. § Hatályát veszti

a) az R1. 3. számú mellékletében foglalt táblázatában az

Egészségbiztosítási Felügyelet 10032000-00290249-00000000

sor,

b) a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási

támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló

32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 21. § (2) és (5) bekezdése,

c) a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ

rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 10. §

(4)–(6) bekezdése és 10/C. § (3) bekezdése,

d) a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ gyógyszerekrõl és a támogatás összegérõl szóló 1/2003. (I. 21.)

ESZCSM rendelet, az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetõ gyógyászati

ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet, a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba

történõ befogadásáról, támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet, valamint a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minõsítésének

szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosításáról szóló 9/2009. (IV. 8.) EüM rendelet 5. § (5) bekezdése,

e) az egyes fõbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének szerkesztése és szakmai egyeztetése

lefolytatásának egységes szabályairól szóló 13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja,

f) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. §

(2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 54/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 1. § a) pontja és 2. § a) pontja, és

g) a gyógyító-megelõzõ eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba

történõ befogadásához kapcsolódó eljárás során alkalmazandó szakmai szempontrendszerrõl és szakmapolitikai

prioritásokról, valamint a befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról

szóló 28/2010. (V. 12.) EüM rendelet

ga) 2. § (1) bekezdésében az „elsõfokú, valamint jogorvoslati” szövegrész,

gb) 3. § (1)–(2) bekezdésében az „elsõfokú” szövegrész,

gc) 4. §-a,

gd) 5. § b) pontja.

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról

szóló 2010. évi LXXXIX. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) Az 1–4. §, valamint az 5. § a) és d)–f) pontja az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló

2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (2) bekezdése szerinti idõpontban lép hatályba.

(3) Ez a rendelet az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény

26. § (3) bekezdése szerinti idõpontot követõ napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter
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IV. RÉSZ
Irányelvek, tájékoztatók

A nemzeti erõforrás miniszter 3/2010. (VII. 16.) NEFMI tájékoztatója1

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl
szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 3. számú mellékletében foglalt homogén betegségcsoportok
5.0 verzióhoz kapcsolódó besoroló tábla változáslistájáról

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM

rendelet 3. számú mellékletében foglalt HBCs 5.0 verzió besorolásához kapcsolódó változásokat e tájékoztató

mellékletében foglaltak szerint módosítom.

Az e tájékoztató mellékletében foglaltakat a 2010. július 1-jei teljesítésektõl kell alkalmazni.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

Melléklet a 3/2010. (VII. 16.) NEFMI tájékoztatóhoz

HBCs 5.0 besorolás változása

**** Fõcsoport: 99 Fõcsoport nélküli homogén betegségcsoportok

**** 99 959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája “A”

DAGANATOK “C”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “F”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “F1"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “H”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “I”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “J”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “K1"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L6"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “M”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “N”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “O”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Q”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “S”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

1 A HBCs 5.0 verzió változáslistáját az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a honlapján közzéteszi.

Megjegyzés: Az áthúzás törlést, az aláhúzás új kódot jelent.
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DAGANATOK “S1"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “T1"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “U1"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “V”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “V3"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W1"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W3"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK “*A”

KEMOTERÁPIÁK “*B”

KEMOTERÁPIÁK “*C”

KEMOTERÁPIÁK “*D”

KEMOTERÁPIÁK “*E”

KEMOTERÁPIÁK “*F”

KEMOTERÁPIÁK “*G”

KEMOTERÁPIÁK “*H”

KEMOTERÁPIÁK “*I”

KEMOTERÁPIÁK “*J”

KEMOTERÁPIÁK “*K”

KEMOTERÁPIÁK “*L”

KEMOTERÁPIÁK “*M”

KEMOTERÁPIÁK “*N”

KEMOTERÁPIÁK “*O”

7362* Kemoterápia, BEV-tüdõ monoterápia protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK “*P”

([DAG. “F” VAGY DAG. “F1"] ÉS KEMOT. ”*A") VAGY (DAG. “O” ÉS

KEMOT. “*B”) VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG. “N” VAGY DAG. “Q”] ÉS

KEMOT. “*C”) VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “Q”] ÉS KEMOT. “*D”)

VAGY ([DAG. “K1" VAGY DAG. ”W"] ÉS KEMOT. “*E”) VAGY (DAG. “N”

ÉS KEMOT. “*F”) VAGY ([DAG. “M” VAGY DAG. “N”] ÉS KEMOT. “*G”)

VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG. “F” VAGY DAG. “F1" VAGY DAG. ”H"

VAGY DAG. “N”] ÉS KEMOT. “*H”) VAGY (DAG. “V” ÉS KEMOT. “*I”)

VAGY ([DAG. “J” VAGY DAG. “M” VAGY DAG. “W1"] ÉS KEMOT. ”*J")

VAGY ([DAG. “H” VAGY DAG. “I” VAGY DAG. “M” VAGY DAG. “S” VAGY

DAG. “T1" VAGY DAG. ”V3" VAGY DAG. “W3"] ÉS KEMOT. ”*K") VAGY

(DAG. “S1" ÉS KEMOT. ”*L") VAGY (DAG. “U1" ÉS KEMOT. ”*M")

VAGY (DAG. “V3" ÉS KEMOT. ”*N") VAGY (DAG. “I” ÉS KEMOT. “*O”)

VAGY (DAG. “L6" ÉS KEMOT. ”*P") ([DAG. “I” VAGY DAG. “L6"] ÉS

KEMOT. ”*P")
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V. RÉSZ
Közlemények

A nemzeti erõforrás miniszter közleménye az Országos Képzési Jegyzékben
az ápolási asszisztens szakképesítéssel kapcsolatos változásokról

A Magyar Közlöny 2010/59. számában, 2010. április 22-én megjelent az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos

Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: új OKJ),

amely több ponton változtatásokat tartalmaz az az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe

történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben (a továbbiakban: régi OKJ) szereplõ

Országos Képzési Jegyzékhez viszonyítva.

Az új OKJ-ban az 54 723 01 0100 33 01 azonosító számú Ápolási asszisztens részszakképesítése az 54 723 01 Általános

ápoló szakképesítésnek. A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 12. § (2) bekezdésében foglaltak alapján

részszakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés az iskolai rendszerû szakképzésben csak a speciális szakiskolában

és a készségfejlesztõ speciális szakiskolában, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Kt.) 27. § (8) bekezdése szerint szervezett oktatásban részt vevõk számára folyhat.

Az iskolai rendszerû szakképzésben általános szabály, hogy a szakképzési évfolyamra az új OKJ szerinti szakképesítés

megszerzésére történõ felkészítésre tanulót akkor lehet felvenni, átvenni, ha az elsõ szakképzési évfolyam tanévének

elsõ napjáig

– a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye hatályba lépett,

– a szakképesítés központi programját a szakképesítésért felelõs miniszter kidolgoztatta és nyilvánosságra hozta,

– az új OKJ szerinti szakképesítés – a fenntartó jóváhagyásával – az iskola pedagógiai programjának részét képezõ

szakmai programba beépítésre került,

– a képzés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak.

A Kt. kizárólag szakképzési évfolyammal mûködõ szakiskolákra vonatkozó 27. § (13) bekezdését a 2009. XLIX. törvény

9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, így a szakiskolákra a kizárólag szakképzési évfolyammal mûködõ iskolákra

vonatkozó szabályok nem érvényesíthetõk.

A szakiskolákban az új OKJ felmenõ rendszerû bevezetése az alábbi szabályok figyelembevételével történhet.

A Kt. 51. § (1) bekezdése szerint „az iskola pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követõ

tanévtõl felmenõ rendszerben vezetheti be.”

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: Mûk.r.) 17. §

(2) bekezdése szerint „a középiskolai és a szakiskolai felvételi kérelmeket a tanév rendjében meghatározott idõszakban

kell benyújtani, illetve elbírálni. Az elbírált kérelmek alapján felvett tanulók a felvételkor hatályos követelmények

szerint kezdhetik meg és folytathatják tanulmányaikat.”

A Kt. és a Mûk.r. fent hivatkozott szabályai alapján a Kt. 27. § (1) bekezdése szerint mûködõ, egészségügyi

szakmacsoportban szakmai alapozó oktatást folytató szakiskolák a 2010/2011. tanévben 9. és 10. évfolyamos tanulói,

valamint az 1/11. és 2/12. számozású szakképzési évfolyamokra felvett tanulói a régi OKJ 33 723 01 1000 azonosító

számú Ápolási asszisztens szakképesítéshez tartozó szakmai és vizsgakövetelmény alapján kezdhetik meg a

szakképesítés megszerzéséhez szükséges felkészülést, majd ez alapján fejezhetik be tanulmányaikat és tehetnek

szakmai vizsgát.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter
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Az Országos Gyógyszerészeti Intézet OGYI-Ph. Hg. VIII. 5/2010. sz. közleménye
az Európai Gyógyszerkönyv 6.8 kötetének hatálybalépésérõl

A Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról szóló 28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet 3. §-ában kapott

felhatalmazás alapján az OGYI jelen közleménnyel közzéteszi, hogy az Európai Gyógyszerkönyv 6.8 kötetének hatályba

lépési idõpontja az Európa Tanács Közegészségügyi Bizottságának AP-CPH (09) 2 határozata alapján 2010. július 1.

A 6.8 kiegészítõ kötetben megjelent új, módosított és törölt szövegek az alábbiak.

Új szövegek

Általános fejezetek

5.17.1. Ajánlások a kioldódási vizsgálathoz

Egyedi cikkelyek

Argon (2407)

Fosinoprilum natricum (1751)

Galantamini hydrobromidum (2366)

Iodixanolum (2215)

Pramipexoli dihydrochloridum monohydricum (2416)

Tiotropii bromidum monohydricum (2420)

Trehalosum dihydricum (2297)

Valerianae radix minutata (2526)

Felújított szövegek

Általános fejezetek

1. Alapelvek

2.4.8 Nehézfémek

2.4.29. Omega-3-savakban gazdag zsíros olajok zsírsavösszetétele

2.4.32. Omega-3-savakban gazdag zsíros olajok összes koleszterintartalma

2.6.1 Sterilitási vizsgálat

2.6.12. Nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata: mikroorganizmuszsám-meghatározó vizsgálatok

2.6.21. Nukleinsav-amplifikációs módszerek

2.9.34. Porok tömörítetlen és tömörített sûrûsége

3.2.1. Gyógyszeres üvegtartályok

4. Reagensek

5.2.2. Vakcinák elõállítására és minõségellenõrzésére szánt, meghatározott kórokozóktól mentes (SPF)

csirkeállományok

Általános cikkelyek

Plantae medicinales praeparatae (1434)

Plantae medicinales (1433)

Gyógyszerforma cikkelyek

Praeadmixta ad alimenta medicata ad usum veterinarium (1037)
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Egyedi cikkelyek

Állatgyógyászati vakcinák cikkelyei

Vaccinum rabiei inactivatum ad usum veterinarium (0451)

Vaccinum vibriosidis aquae frigidae inactivatum ad salmonidas (1580)

Vaccinum vibriosidis inactivatum ad salmonidas (1581)

További egyedi cikkelyek

Acidum folicum (0067)

Acidum stearicum (1474)

Acitretinum (1385)

Althaeae folium (1856)

Althaeae radix (1126)

Anisi fructus (0262)

Arachidis oleum hydrogenatum (1171)

Asparaginum monohydricum (2086)

Atropinum (2056)

Azathioprinum (0369)

Betahistini mesilas (1071)

Bezafibratum (1394)

Calcii stearas (0882)

Cefradinum (0814)

Cetirizini dihydrochloridum (1084)

Ciclopirox olaminum (1302)

Ciclopiroxum (1407)

Clazurilim ad usum veterinerium (1714)

Crotamitonum (1194)

Cyproteroni acetas (1094)

Dextromethorphani hydrobromidum (0020)

Diltiazemi hydrochloridum (1004)

Dobutamini hydrochloridum (1200)

Econazoli nitras (0665)

Econazolum (2049)

Enalaprili maleas (1420)

Enilconazolum ad usum veterinerium (1720)

Ethylis parahydroxybenzoas( 0900)

Eucalypti aetheroleum (0390)

Filgastrimi solutio concentrata (2206)

Flumequinum (1517)

Foscarnetum natricum hexahydricum (1520)

Fumariae herba (1869)

Josamycinum (1938)

Kalii clavulanas (1140)

Kalii clavulanas dilutus (1653)

Kaolinum ponderosum (0503)

Ketoprofenum (0922)

Ketotifeni hydrogenofumaras (1592)

Lavandulae aetheroleum (1338)

Lichen islandicus (1439)

Lomustinum (0928)

Lovastatinum (1538)

Magnesii pidolas (1619)

Magnesii stearas (0229)

Magnesii trisilicas (0403)
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Maprotilini hydrochloridum (1237)

Megluminum (2055)

Methyleni chloridum (0932)

Methylis parahydroxybenzoas (0409)

Methylis parahydroxybenzoas natricus (1262)

Millefolii herba (1382)

Mupirocinum calcicum (1451)

Nabumetonum (1350)

Natrii stearylis fumaras (1567)

Omeprazolum (0942)

Origani herba (1880)

Orphenadrini citras(1759)

Orphenadrini hydrochloridum (1760)

Oxybutini hydrochlroidum (1354)

Prochlorperazini maleas (0244)

Propylis parahydroxybenzoas( 0431)

Salbutamoli sulfas (0687)

Salicis cortex (1583)

Soiae oleum hydrogenatum (1265)

Theophyllinum et ethylenediaminum anhydricum (0300)

Theophyllinum et ethylenediaminum hydricum (0301)

Tormentillae rhizoma (1478)

Tri-n-butylis phosphas (1682)

Trolaminum (1577)

Valerianae extractum aquosum siccum (2400)

Valerianae radix (0453)

Valerianae tinctura (1899)

Xylazini hydrochloridum ad usum hydricum (1481)

Zinci acexamas (1279)

Javított szövegek

Általános fejezetek

2.4.22. Zsírsavösszetétel gázkromatográfiás vizsgálata

2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata

Egyedi cikkelyek

Homeopátiás készítmények cikkelyei

Hedera helix ad praeparationes homoeopathicas (2092)

További egyedi cikkelyek

Acaciae gummi dispersione desiccatum (0308)

Allopurinolum (0576)

Benzalkonii chloridum (0372)

Benzalkonii chloridi solutio (0371)

Calcii glucoheptonas (1399)

Carboplatinum (1081)

Carrageenanum (2138)

Cimetidinum (0756)

Dexchlorpheniramini maleas (1196)

Gestodenum (1726)

Ibuprofenum (0721)
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Hederae folium (2148)

Loratadinum (2124)

Magnesii citras dodecahydricus (2401)

Maydis oleum raffinatum (1342)

Vaselinum flavum (1554)

Törölt szövegek

Általános fejezetek

2.9.15. Látszólagos térfogat (2009. április 1-jén került törlésre)

Egyedi cikkelyek

Embergyógyászati vakcinák

Pertussis vaccine (0160) (2008. április 1-jén került törlésre)

További egyedi cikkelyek

Lindanum (0772) (2009. április 1-jén került törlésre)

Astemizolum (1067) (2010. április 1-jén került törlésre)

Cisapridi monohydricum (0995) (2010. április 1-jén került törlésre)

Cisapridi tartras (1503) (2010. április 1-jén került törlésre)

Budapest, 2010.július 1.

Dr. Szepezdi Zsuzsanna s. k.,
fõigazgató
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Az Országos Gyógyszerészeti Intézet OGYI-Ph. Hg. VIII. 6/2010. sz. közleménye
a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv elõírásainak változásairól

A Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról szóló 28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján az Országos Gógyszerészeti Intézet jelen közleményében az alábbi, a VIII. Magyar

Gyógyszerkönyvet érintõ változásokat teszi közzé, az Európai Gyógyszerkönyv 6.8 kötetében bekövetkezett

változásokat figyelembe véve.

Felújított szövegek

Általános fejezetek

1. Alapelvek

2.4.8 Nehézfémek

2.4.29. Omega-3-savakban gazdag zsíros olajok zsírsavösszetétele

2.4.32. Omega-3-savakban gazdag zsíros olajok összes koleszterintartalma

2.6.1 Sterilitási vizsgálat

2.6.12. Nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata: mikroorganizmuszsám-meghatározó vizsgálatok

2.6.21. Nukleinsav-amplifikációs módszerek

2.9.34. Porok tömörítetlen és tömörített sûrûsége

3.2.1. Gyógyszeres üvegtartályok

4. Reagensek

5.2.2. Vakcinák elõállítására és minõségellenõrzésére szánt, meghatározott kórokozóktól mentes (SPF)

csirkeállományok

Általános cikkelyek

Plantae medicinales praeparatae (1434)

Plantae medicinales (1433)

Gyógyszerforma cikkelyek

Praeadmixta ad alimenta medicata ad usum veterinarium (1037)

Egyedi cikkelyek

Acidum folicum (0067)

Acidum stearicum (1474)

Acitretinum (1385)

Althaeae folium (1856)

Althaeae radix (1126)

Anisi fructus (0262)

Arachidis oleum hydrogenatum (1171)

Asparaginum monohydricum (2086)

Atropinum (2056)

Azathioprinum (0369)

Betahistini mesilas (1071)

Bezafibratum (1394)

Calcii stearas (0882)

Cefradinum (0814)

Cetirizini dihydrochloridum (1084)
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Ciclopirox olaminum (1302)

Ciclopiroxum (1407)

Clazurilim ad usum veterinerium (1714)

Crotamitonum (1194)

Cyproteroni acetas (1094)

Dextromethorphani hydrobromidum (0020)

Diltiazemi hydrochloridum (1004)

Dobutamini hydrochloridum(1200)

Econazoli nitras (0665)

Econazolum (2049)

Enalaprili maleas (1420)

Enilconazolum ad usum veterinerium (1720)

Ethylis parahydroxybenzoas( 0900)

Eucalypti aetheroleum (0390)

Filgastrimi solutio concentrata (2206)

Flumequinum (1517)

Foscarnetum natricum hexahydricum (1520)

Fumariae herba (1869)

Josamycinum (1938)

Kalii clavulanas (1140)

Kalii clavulanas dilutus (1653)

Kaolinum ponderosum (0503)

Ketoprofenum (0922)

Ketotifeni hydrogenofumaras (1592)

Lavandulae aetheroleum (1338)

Lichen islandicus (1439)

Lomustinum (0928)

Lovastatinum (1538)

Magnesii pidolas (1619)

Magnesii stearas (0229)

Magnesii trisilicas (0403)

Maprotilini hydrochloridum (1237)

Megluminum (2055)

Methyleni chloridum (0932)

Methylis parahydroxybenzoas (0409)

Methylis parahydroxybenzoas natricus (1262)

Millefolii herba (1382)

Mupirocinum calcicum (1451)

Nabumetonum (1350)

Natrii stearylis fumaras (1567)

Omeprazolum (0942)

Origani herba (1880)

Orphenadrini citras(1759)

Orphenadrini hydrochloridum (1760)

Oxybutini hydrochlroidum (1354)

Prochlorperazini maleas (0244)

Propylis parahydroxybenzoas ( 0431)

Salbutamoli sulfas (0687)

Salicis cortex (1583)

Soiae oleum hydrogenatum (1265)
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Theophyllinum et ethylenediaminum anhydricum (0300)

Theophyllinum et ethylenediaminum hydricum (0301)

Tormentillae rhizoma (1478)

Tri-n-butylis phosphas (1682)

Trolaminum (1577)

Valerianae extractum aquosum siccum (2400)

Valerianae radix (0453)

Valerianae tinctura (1899)

Xylazini hydrochloridum ad usum hydricum (1481)

Zinci acexamas (1279)

Javított szövegek

Általános fejezetek

2.4.22. Zsírsavösszetétel gázkromatográfiás vizsgálata

2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata

Egyedi cikkelyek

Homeopátiás készítmények cikkelyei

Hedera helix ad praeparationes homoeopathicas (2092)

További egyedi cikkelyek

Acaciae gummi dispersione desiccatum (0308)

Allopurinolum (0576)

Benzalkonii chloridum (0372)

Benzalkonii chloridi solutio (0371)

Calcii glucoheptonas (1399)

Carboplatinum (1081)

Carrageenanum (2138)

Cimetidinum (0756)

Dexchlorpheniramini maleas (1196)

Gestodenum (1726)

Ibuprofenum (0721)

Hederae folium (2148)

Loratadinum (2124)

Magnesii citras dodecahydricus (2401)

Maydis oleum raffinatum (1342)

Vaselinum flavum (1554)

Törölt szövegek

Általános fejezetek

2.9.15. Látszólagos térfogat (2009. április 1-jén került törlésre)
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Egyedi cikkelyek

Lindanum (0772) (2009. április 1-jén került törlésre)

Astemizolum (1067) (2010. április 1-jén került törlésre)

Cisapridi monohydricum (0995) (2010. április 1-jén került törlésre)

Cisapridi tartras (1503) (2010. április 1-jén került törlésre)

Aktualizált tartalomjegyzék

Összevont fájlok

Budapest, 2010. július 1.

Dr. Szepezdi Zsuzsanna s. k.,
fõigazgató

A Vác és Környéke Egészségügyéért Alapítvány közleménye
2009. évi közhasznúsági jelentésérõl

1. Egyesületre vonatkozó nyilvántartási adatok:

– Alapítvány teljes neve: Vác és Környéke Egészségügyéért Alapítvány

– Székhelye 2600 Vác, Dr. Csányi L. körút 47.

– Statisztikai száma: 18664706-9499-569-13

– Bírósági nyilvántartási száma: A 77/94

– Közhasznúsági fokozat: közhasznú

– Közhasznú minõség megszerzése: a Pest Megyei Bíróság 4 Pk. A.60.244/1994/5. számú 1998. július 8-án kelt

határozatával

– Közhasznú tevékenység: egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének biztosítása, egészségvédelmi tevékenység

végzése a lakosság körében, valamint szûrések szervezése

2. A 2009. évre a számviteli törvény, illetve a vonatkozó kormányrendelet alapján elkészített, jóváhagyott beszámoló

fõbb adatai az alábbiak:

ESZKÖZÖK (aktivák) E Ft-ban

A tétel megnevezése Könyv szerint 09-12-31

A) Befektetett eszközök 445

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKE 45

B) Forgóeszközök 511

KÖVETELÉSEK 48

PÉNZESZKÖZÖK 463

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) Összesen 956

FORRÁSOK (passzívák) E Ft-ban

A tétel megnevezése Könyv szerint 09-12-31

C) Saját tõke 956

INDULÓ TÕKE 51

TÕKEVÁLTOZÁS 1038

TÁRGY ÉVI EREDMÉNYE -133

D) Kötelezettségek 0

FORRÁSOK (passzívák) Összesen 956
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3. A kuratórium tagjainak az Alapítvány 2009. év során támogatást nem nyújtott.

4. Az Alapítvány 2009. év során a kapott bevételeit az alaptevékenységbõl adódó tanfolyamok, rendezvények

szervezésére fordította. A tanfolyamok célja a Vác és környékén dolgozó házi orvosok, egészségügyi szakdolgozók

továbbképzésének biztosítása.

VI. RÉSZ
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye
a finanszírozási elõlegben részesített gyógyszertárakról

A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához

nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/A. §-a alapján

2010. június hónapban 3 millió forint finanszírozási elõlegben részesített gyógyszertárak a következõk:

Megye Patikakód Patikanév Helység Engedély száma

12 5226 Szent Erzsébet Gyógyszertár Zsámbok 31003-10-588/6/2010.

12 5235 Szent László Patika Vácszentlászló 37275-10-1580/3/2010.

Dr. Rendek Vilma s. k.,
mb. fõigazgató
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Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye
a 2010. évi egyszerûsített eljárásban befogadott többletkapacitásokról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatója az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 337/2008. (XII. 30.) Korm.

rendelet 15/A. § (6) bekezdése alapján az alábbi táblázatban teszi közzé az egészségügyi szolgáltatók által 2010. március 20-áig benyújtott kérelmek alapján, egyszerûsített eljárásban

befogadott többletkapacitásokat.

A befogadott többletkapacitásokra – az egyéb jogszabályi feltételek fennállása esetén – a finanszírozási szerzõdés legkorábban a táblázatban megjelölt idõponttól kezdõdõ hatállyal

határozatlan idõtartamra köthetõ meg. A finanszírozási szerzõdéskötési jogosultság hatályát veszti, ha a szolgáltató a táblázat szerinti befogadási idõpontot követõen egy éven belül nem

kezdeményezi a szerzõdés megkötését.

Budapest, 2010. július 12.

Dr. Rendek Vilma s. k.,
mb. fõigazgató

Régió Megye OEP kódja Intézmény
Pályázott

tevékenység
Kód Név

Éves
esetszám

Éves
pontszám

Befogadás
kezdõ idõpontja

Megjegyzés

DA 03 1248 Gyula, Pándy Kálmán M. Kh.-Ri. *-os HBCS 015D
Cerebrovascularis betegségek
(kivéve: TIA), praecerebralis
érelzáródással, rtPA kezeléssel

18 2010. 08. 01.

DA 05 1487 Szentes, Cs. M. Önk. Dr. Bugyi I. Kh. *-os HBCS 8000
Súlyos szepszis Aktivált
protein-C (APC) kezeléssel

2 2010. 08. 01.

ÉA 14 2242 Mátészalka, Területi Kórház *-os HBCS 015D
Cerebrovascularis betegségek
(kivéve: TIA), praecerebralis
érelzáródással, rtPA kezeléssel

30 2010. 08. 01.

ÉM 11 1903 Balassagyarmat, Dr. Kenessey Vkh. *-os HBCS 015D
Cerebrovascularis betegségek
(kivéve: TIA), praecerebralis
érelzáródással, rtPA kezeléssel

30 2010. 08. 01.

ÉM 11 1903 Balassagyarmat, Dr. Kenessey Vkh. *-os HBCS 8000
Súlyos szepszis aktivált
protein-C (APC) kezeléssel

2 2010. 08. 01.

ÉM 11 1928 Salgótarján, Szent Lázár M. Kh. *-os HBCS 015D
Cerebrovascularis betegségek
(kivéve: TIA), praecerebralis
érelzáródással, rtPA kezeléssel

30 2010. 08. 01.

KD 10 1876 Tatabánya, Szt. Borbála Kórház *-os HBCS 015D
Cerebrovascularis betegségek
(kivéve: TIA), praecerebralis
érelzáródással, rtPA kezeléssel

30 2010. 08. 01.

KD 18 K676
Veszprém M. Csolnoky F. Kh.
Nonprofit Zrt.

*-os HBCS 015D
Cerebrovascularis betegségek
(kivéve: TIA), praecerebralis
érelzáródással, rtPA kezeléssel

20 2010. 08. 01.
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Régió Megye OEP kódja Intézmény
Pályázott

tevékenység
Kód Név

Éves
esetszám

Éves
pontszám

Befogadás
kezdõ idõpontja

Megjegyzés

KM 12 2095 Vác, Jávorszky Ödön Városi Kh. *-os HBCS 015D
Cerebrovascularis betegségek
(kivéve: TIA), praecerebralis
érelzáródással, rtPA kezeléssel

20 2010. 08. 01.

KM 12 2095 Vác, Jávorszky Ödön Városi Kh. *-os HBCS 8000
Súlyos szepszis aktivált
protein-C (APC) kezeléssel

2 2010. 08. 01.

KM 20 2891 Uzsoki U. Kórház, Bp. *-os HBCS 015D
Cerebrovascularis betegségek
(kivéve: TIA), praecerebralis
érelzáródással, rtPA kezeléssel

30 2010. 08. 01.

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ *-os HBCS 029A
Endovascularis aneurysma
mûtétek a központi
idegrendszer erein

15 2010. 08. 01.

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ *-os HBCS 029C
Fej, nyak, központi idegrendszer
érmalformációinak, tumorainak
endovascularis mûtétei

15 2010. 08. 01.

ND 07 1663 Sopron MJV. Erzsébet Kh. DEOEC *-os HBCS 8000
Súlyos szepszis Aktivált
protein-C (APC) kezeléssel

2 2010. 08. 01.

ND 17 K472 Markusovszky Kórház Zrt. *-os HBCS 015D
Cerebrovascularis betegségek
(kivéve: TIA), praecerebralis
érelzáródással, rtPA kezeléssel

25 2010. 08. 01.

ND 19 2747 Kanizsai Dorottya Kórház *-os HBCS 015D
Cerebrovascularis betegségek
(kivéve: TIA), praecerebralis
érelzáródással, rtPA kezeléssel

25 2010. 08. 01.

ND 19 2747 Kanizsai Dorottya Kórház *-os HBCS 8000
Súlyos szepszis Aktivált
protein-C (APC) kezeléssel

2 2010. 08. 01.

ÉM 01 4304 Neuro CT Kft., Pécs Indexes OENO 34952
Szív MR vizsgálat natív EKG
vezérelt

2010. 08. 01. Saját TVK terhére

DD 01 4304 Neuro CT Kft., Pécs Indexes OENO 34953
Szív MR vizsgálata natív plusz iv.
kontrasztanyag adását
követõleg (EKG vezérelt)

2010. 08. 01. Saját TVK terhére

DD 01 4304 Neuro CT Kft., Pécs Indexes OENO 34954
MR spektroszkópia vizsgálat
in vivo

2010. 08. 01. Saját TVK terhére

DD 01 4304 Neuro CT Kft., Pécs Indexes OENO 34958 Endokavitális MR vizsgálat 2010. 08. 01. Saját TVK terhére

DA 05 2917 SZTE Szent-Györgyi A. Kl. Közp. Indexes OENO 34954
MR spektroszkópia vizsgálat
in vivo

2010. 08. 01. Saját TVK terhére

DA 05 2917 SZTE Szent-Györgyi A. Kl. Közp. Indexes OENO 34958 Endokavitális MR vizsgálat 2010. 08. 01. Saját TVK terhére

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 34955
MR-vezérelt intervenció core
biopszia

2010. 08. 01. Saját TVK terhére
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Régió Megye OEP kódja Intézmény
Pályázott

tevékenység
Kód Név

Éves
esetszám

Éves
pontszám

Befogadás
kezdõ idõpontja

Megjegyzés

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 34956
MR-vezérelt intervenció
citológiai mintavétel vagy
folyadékaspiráció

2010. 08. 01. Saját TVK terhére

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 34957
MR-vezérelt intervenció tartós
drenázs

2010. 08. 01. Saját TVK terhére

DA 05 1487 Szentes, Cs. M. Önk. Dr. Bugyi I. Kh.
Tételes

gyógyszer
06035 Xigris (aktivált alfa drotrekogin) 2010. 08. 01. 8000-es *HBCS esetszáma

ND 07 1663 Sopron MJV. Erzsébet Kh. DEOEC
Tételes

gyógyszer
06035 Xigris (aktivált alfa drotrekogin) 2010. 08. 01. 8000-es *HBCS esetszáma

ÉM 11 1903 Balassagyarmat, Dr. Kenessey Vkh.
Tételes

gyógyszer
06035 Xigris (aktivált alfa drotrekogin) 2010. 08. 01. 8000-es *HBCS esetszáma

KM 12 2095 Vác, Jávorszky Ödön Városi Kh.
Tételes

gyógyszer
06035 Xigris (aktivált alfa drotrekogin) 2010. 08. 01. 8000-es *HBCS esetszáma

ND 19 2747 Kanizsai Dorottya Kórház
Tételes

gyógyszer
06035 Xigris (aktivált alfa drotrekogin) 2010. 08. 01. 8000-es *HBCS esetszáma

ND 07 1640 Gyõr, Petz A. Megyei Oktató Kh. Tételes eszköz 01063
Érprotézis dialízis shunt
készítéséhez

6 2010. 08. 01.

DA 05 2917 SZTE Szent-Györgyi A. Kl. Közp. Tételes eszköz 01140 Peritoneo-venosus shunt 7 2010. 08. 01.

DA 05 2917 SZTE Szent-Györgyi A. Kl. Közp. Tételes eszköz 01150 TIPS 10 2010. 08. 01.

ÉA 14 M289 Nyíregyháza, Jósa A. Okt. Kh. Np. Kft. Tételes eszköz 01150 TIPS 10 2010. 08. 01.

ÉA 14 M289 Nyíregyháza, Jósa A. Okt. Kh. Np. Kft. Tételes eszköz 01338
Maxillo facialis belsõ fixációs
eszköz

12 2010. 08. 01.

ND 19 2734 Zala Megyei Kórház Tételes eszköz 01338
Maxillo facialis belsõ fixációs
eszköz

20 2010. 08. 01.

ND 07 1640 Gyõr, Petz A. Megyei Oktató Kh. Tételes eszköz 01360 Injektálható implantátum 10 2010. 08. 01.

ÉM 04 1349
Miskolc, BAZ. M. Kh. Egyetemi Oktató
Kórház

Tételes eszköz 01505
Percutan radiofrekvenciás
máj-tumor ablációs eszköz

20 2010. 08. 01.

ÉA 14 M289 Nyíregyháza, Jósa A. Okt. Kh. Np. Kft. Tételes eszköz 01505
Percutan radiofrekvenciás
máj-tumor ablációs eszköz

20 2010. 08. 01.

DD 01 2912 Pécsi Tudományegyetem Tételes eszköz 01506 Baclofen pumpa 5 2010. 08. 01.

DA 05 2917 SZTE Szent-Györgyi A. Kl. Közp. Tételes eszköz 01506 Baclofen pumpa 10 2010. 08. 01.

ÉA 08 2894 DE OEC, Debrecen Tételes eszköz 01506 Baclofen pumpa 3 2010. 08. 01.

DA 05 2917 SZTE Szent-Györgyi A. Kl. Közp. Tételes eszköz 01508 Neuropacemaker 5 2010. 08. 01.

ÉA 08 2894 DE OEC, Debrecen Tételes eszköz 01508 Neuropacemaker 7 2010. 08. 01.

DA 05 2917 SZTE Szent-Györgyi A. Kl. Közp. Tételes eszköz 01509 Urethra stent 2 2010. 08. 01.

DA 05 2917 SZTE Szent-Györgyi A. Kl. Közp. Tételes eszköz 01514 Ureter stent 8 2010. 08. 01.
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Régió Megye OEP kódja Intézmény
Pályázott

tevékenység
Kód Név

Éves
esetszám

Éves
pontszám

Befogadás
kezdõ idõpontja

Megjegyzés

DA 03 K290 ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete Indexes OENO 28920
Polimeráz láncreakció (PCR) egy
mintában primer páronként

5 000 000

2010. 10. 01.

DA 03 K290 ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete Indexes OENO 28930
Reverz PCR (RT PCR) egy
mintában primer páronként

2010. 10. 01.

DA 03 K290 ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete Indexes OENO 28932
Nukleinsav kimutatás nested
polimeráz láncreakció (PCR)
módszerrel

2010. 10. 01.

DA 03 K290 ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete Indexes OENO 28933 RNS kivonása biológiai mintából 2010. 10. 01.

DA 03 K290 ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete Indexes OENO 29950 DNS kivonása biológiai mintából 2010. 10. 01.

ÉM 04 1349
Miskolc, BAZ. M. Kh. Egyetemi Oktató
Kórház

Indexes OENO 85712
Pharmacologiai neurectomia I.,
botulinum toxinnal

2 740 000

2010. 08. 01.

ÉM 04 1349
Miskolc, BAZ. M. Kh. Egyetemi Oktató
Kórház

Indexes OENO 85714
Pharmacologiai neurectomia III.,
botulinum toxinnal

2010. 08. 01.

ÉA 14 M289 Nyíregyháza, Jósa A. Okt. Kh. Np. Kft. Indexes OENO 25564
HPV-kimutatás, jelamplifikált
molekuláris biológiai módszerrel

18 915 068

2010. 10. 01.

ÉA 14 M289 Nyíregyháza, Jósa A. Okt. Kh. Np. Kft. Indexes OENO 25566
Hepatitis C vírus kvalitatív
meghatározása, molekuláris
biológiai módszerrel

2010. 10. 01.

ÉA 14 M289 Nyíregyháza, Jósa A. Okt. Kh. Np. Kft. Indexes OENO 25567
Hepatitis C vírus kvantitatív
meghatározása, molekuláris
biológiai módszerrel

2010. 10. 01.

ÉA 14 M289 Nyíregyháza, Jósa A. Okt. Kh. Np. Kft. Indexes OENO 28920
Polimeráz láncreakció (PCR) egy
mintában primer páronként

2010. 10. 01.

ÉA 14 M289 Nyíregyháza, Jósa A. Okt. Kh. Np. Kft. Indexes OENO 28934
Valós idejû PCR-termék
fluoreszcens detektálása,
mennyiségi analízis céljából

2010. 10. 01.

ÉA 14 M289 Nyíregyháza, Jósa A. Okt. Kh. Np. Kft. Indexes OENO 28939
Fluoreszcencia in situ
hibridizáció (FISH) humán
betegségekben

2010. 10. 01.

ÉA 14 M289 Nyíregyháza, Jósa A. Okt. Kh. Np. Kft. Indexes OENO 29301
Digitalis képanalizátor
használata

2010. 10. 01.

ÉA 14 M289 Nyíregyháza, Jósa A. Okt. Kh. Np. Kft. Indexes OENO 29950 DNS kivonása biológiai mintából 2010. 10. 01.

ÉA 14 M289 Nyíregyháza, Jósa A. Okt. Kh. Np. Kft. Indexes OENO 29960
DNS-hasítás (Nukleinsav
restrikciós emésztése)

2010. 10. 01.

ND 17 K472 Markusovszky Kórház Zrt. Indexes OENO 13332 Húgycsõ-nyomásprofil 5 945 205 2010. 08. 01.
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Régió Megye OEP kódja Intézmény
Pályázott

tevékenység
Kód Név

Éves
esetszám

Éves
pontszám

Befogadás
kezdõ idõpontja

Megjegyzés

ND 17 K472 Markusovszky Kórház Zrt. Indexes OENO 1207C Poliszomnográfia (PSG)

2 817 808

2010. 08. 01.

ND 17 K472 Markusovszky Kórház Zrt. Indexes OENO 1207D
Poliszomnográfia (min. 6 óra)
speciális vérnyomásméréssel

2010. 08. 01.

ND 17 K472 Markusovszky Kórház Zrt. Indexes OENO 25564
HPV-kimutatás, jelamplifikált
molekuláris biológiai módszerrel

2 273 972

2010. 10. 01.

ND 17 K472 Markusovszky Kórház Zrt. Indexes OENO 25566
Hepatitis C vírus kvalitatív
meghatározása, molekuláris
biológiai módszerrel

2010. 10. 01.

ND 17 K472 Markusovszky Kórház Zrt. Indexes OENO 25567
Hepatitis C vírus kvantitatív
meghatározása, molekuláris
biológiai módszerrel

2010. 10. 01.

ND 17 K472 Markusovszky Kórház Zrt. Indexes OENO 28920
Polimeráz láncreakció (PCR) egy
mintában primer páronként

2010. 10. 01.

ND 17 K472 Markusovszky Kórház Zrt. Indexes OENO 28935
Valós idejû PCR-termék
fluoreszcens detektálása,
minõségi analízis céljából

2010. 10. 01.

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 21091
1-es típusú prokollagén
propeptid (P1NP)
meghatározása szérumból

47 158 424

2010. 10. 01.

A befogadott éves pontszám
keret és a 2011-re
meghatározott PCR-keret
különbözetének mértékéig

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 25562
Chlamydia trachomatis
kimutatása, molekuláris biológiai
módszerrel

2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 25563
Neisseria gonorrheae
kimutatása, molekuláris biológiai
módszerrel

2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 25564
HPV-kimutatás, jelamplifikált
molekuláris biológiai módszerrel

2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 25566
Hepatitis C vírus kvalitatív
meghatározása, molekuláris
biológiai módszerrel

2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 25569
HCV genotípus meghatározása
molekuláris diagnosztikai
módszerrel

2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint
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Régió Megye OEP kódja Intézmény
Pályázott

tevékenység
Kód Név

Éves
esetszám

Éves
pontszám

Befogadás
kezdõ idõpontja

Megjegyzés

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 25572

Hepatitis B vírus
gyógyszerrezisztens
mutánsainak meghatározása
PCR alapú módszerrel

2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 2640K HLA-B27 fenotípus kimutatása 2010. 10. 01.

A befogadott éves pontszám-
keret és a 2011-re
meghatározott PCR-keret
különbözetének mértékéig

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 2662N
Peroxiszomális enzimek
meghatározása (szövet,
leukocita)

2010. 10. 01.

A befogadott éves pontszám-
keret és a 2011-re
meghatározott PCR-keret
különbözetének mértékéig

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 2662Q
Lizoszomális enzimek
meghatározása (szövet,
leukocita, plazma)

2010. 10. 01.

A befogadott éves pontszám-
keret és a 2011-re
meghatározott PCR-keret
különbözetének mértékéig

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28560
Trombocitaszekréció vizsgálata,
ágensenként

2010. 10. 01.

A befogadott éves pontszám-
keret és a 2011-re
meghatározott PCR-keret
különbözetének mértékéig

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28562 Mepakrinteszt 2010. 10. 01.

A befogadott éves pontszám-
keret és a 2011-re
meghatározott PCR-keret
különbözetének mértékéig

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28563
Trombocitaspecifikus antigének
áramlási citometriás kimutatása

2010. 10. 01.

A befogadott éves pontszám-
keret és a 2011-re
meghatározott PCR-keret
különbözetének mértékéig

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28565
Trombocita 4-es faktor
meghatározása
immunoassayvel

2010. 10. 01.

A befogadott éves pontszám-
keret és a 2011-re
meghatározott PCR-keret
különbözetének mértékéig

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28566
Trombocita ATP és ADP
mennyiségi meghatározása

2010. 10. 01.

A befogadott éves pontszám-
keret és a 2011-re
meghatározott PCR-keret
különbözetének mértékéig

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28568
Beta tromboglobulin
meghatározása
immunoassayvel

2010. 10. 01.

A befogadott éves pontszám-
keret és a 2011-re
meghatározott PCR-keret
különbözetének mértékéig
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Régió Megye OEP kódja Intézmény
Pályázott

tevékenység
Kód Név

Éves
esetszám

Éves
pontszám

Befogadás
kezdõ idõpontja

Megjegyzés

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 2863P
Nagy molekulasúlyú kininogen
aktivitásának meghatározása

2010. 10. 01.

A befogadott éves pontszám-
keret és a 2011-re
meghatározott PCR-keret
különbözetének mértékéig

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 2863Q
Prekallikrein aktivitásának
meghatározása

2010. 10. 01.

A befogadott éves pontszám-
keret és a 2011-re
meghatározott PCR-keret
különbözetének mértékéig

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28642
Trombin-antitrombin komplex
kimutatása

2010. 10. 01.

A befogadott éves pontszám-
keret és a 2011-re
meghatározott PCR-keret
különbözetének mértékéig

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28643
Protrombin fragment 1.2
meghatározása

2010. 10. 01.

A befogadott éves pontszám-
keret és a 2011-re
meghatározott PCR-keret
különbözetének mértékéig

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28646
Alvadási faktorok
antigénkoncentrációjának
meghatározása, faktoronként

2010. 10. 01.

A befogadott éves pontszám-
keret és a 2011-re
meghatározott PCR-keret
különbözetének mértékéig

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28647
Természetes alvadási inhibitorok
antigén koncentrációjának
meghatározása, faktoronként

2010. 10. 01.

A befogadott éves pontszám-
keret és a 2011-re
meghatározott PCR-keret
különbözetének mértékéig

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28652

Fibrinolizis faktorainak és
inhibitorainak mennyiségi
meghatározása, immunológiai
módszerrel

2010. 10. 01.

A befogadott éves pontszám-
keret és a 2011-re
meghatározott PCR-keret
különbözetének mértékéig

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28655
Plazminogén aktivátor (tPA,
uPA) aktivitás meghatározása

2010. 10. 01.

A befogadott éves pontszám-
keret és a 2011-re
meghatározott PCR-keret
különbözetének mértékéig

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28656
Plazminogén aktivátor inhibitor
aktivitás meghatározása

2010. 10. 01.

A befogadott éves pontszám-
keret és a 2011-re
meghatározott PCR-keret
különbözetének mértékéig

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28693 Hexagonális foszfolipid teszt 2010. 10. 01.

A befogadott éves pontszám-
keret és a 2011-re
meghatározott PCR-keret
különbözetének mértékéig
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Régió Megye OEP kódja Intézmény
Pályázott

tevékenység
Kód Név

Éves
esetszám

Éves
pontszám

Befogadás
kezdõ idõpontja

Megjegyzés

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28920
Polimeráz láncreakció (PCR) egy
mintában primer páronként

2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28930
Reverz PCR (RT PCR) egy
mintában primer páronként

2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28932
Nukleinsav kimutatás nested
polimeráz láncreakció (PCR)
módszerrel

2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28933 RNS kivonása biológiai mintából 2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28934
Valós idejû PCR-termék
fluoreszcens detektálása,
mennyiségi analízis céljából

2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28935
Valós idejû PCR-termék
fluoreszcens detektálása,
minõségi analízis céljából

2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28936
Kis genetikai eltérések
kimutatása fluoreszcens
módszerrel

2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28937 Mutációszûrõ módszerek 2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28938
Oligonukleotid hibridizáció
membráncsíkon
próbapáronként

2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28939
Fluoreszcencia in situ
hibridizáció (FISH) humán
betegségekben

2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28941
Az FV Leiden mutáció
meghatározása molekuláris
biológiai módszerrel

2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28942
Az MTHFR C677T polimorfizmus
meghatározása molekuláris
biológiai módszerrel

2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28943

Az öröklõdõ haemochromatosis
C282Y génmutáció
meghatározása molekuláris
biológiai módszerrel

2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28944 Southern/Northern blotting 2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 28945 Western blotting 2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 29301
Digitalis képanalizátor
használata

2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint
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Régió Megye OEP kódja Intézmény
Pályázott

tevékenység
Kód Név

Éves
esetszám

Éves
pontszám

Befogadás
kezdõ idõpontja

Megjegyzés

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 29950 DNS kivonása biológiai mintából 2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 29960
DNS-hasítás (Nukleinsav
restrikciós emésztése)

2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 29970 DNS in situ hibridizáció 2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 29972
In situ PCR és Primed in situ
labelling (PRINS)

2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 29990
Denzitometriás mennyiségi
metszetkiértékelés

2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint

KM 20 K403 Honv. Min. Állami Eü. Központ Indexes OENO 29991 DNS-cytometria 2010. 10. 01. A 2011. évi keretfelosztás szerint
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VII. RÉSZ
Vegyes közlemények

Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvénytelenítésérõl

Közleményt meghirdetõ
szerv neve

Az érvénytelen okmány
megnevezése

Az érvénytelen okmány
kiállítója

Az érvénytelen okmány
száma

Érvénytelen 2010.

Dr. Fekete Attila

orvos
sz.o.okl.
(plasztikai sebészet)

OSZB 83/1997. augusztus 3. napjától

ua. sz.o.okl.
(traumatológia)

OSZB 1636/1993. ua.

ua. sz.o.okl.
(kézsebészet)

OSZB 1203/1995. ua.

Dr. Gruming Georg

orvos
sz.o.okl.
(fog- és
szájbetegségek)

OSZB 2170/1998. július 27. napjától

Dr. Manga Mónika

gyógyszerész

sz.gy.okl.
(gyógyszerellátási és
gyógyszerügyi
szervezés)

EFSZSZTB 240/2002. június 8. napjától

Megjegyzés: a táblázatban használt rövidítések jegyzéke:

OONYI (GYONYI) = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos Nyilvántartásba vételérõl szóló igazolvány, sz.o.okl./sz gy.okl.

= szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél

OSZB = Országos Szakképesítõ Bizottság

EFSZSZTB = Egészségügyi Felsõfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Tanács

MOK (GYOK) = Magyar Orvosi (Gyógyszerész) Kamara
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Általános tudnivalók 
Tisztelt Olvasók! 

A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb át-
tekinthetőség érdekében táblázatos formában közöljük. Kér-
jük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe, 
hogy a rovatok csak a legszükségesebb információk közlésére 
adnak lehetőséget. A hirdetményeket külön ez irányú kére-
lemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további 
közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors 
megjelenés érdekében a pályázati hirdetményeket közvetlenül 
a szerkesztőségnek küldjék meg postán (1051 Budapest, 
Arany János u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987) vagy 
továbbítsák telefaxon (795-0192). 

Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének 301-7958-
as telefonszáma 795-1347-es telefonszámra változott. 

A közléssel kapcsolatban a fenti megváltozott telefonszá-
mon tudunk tájékoztatást adni. 

A közzététel várható időpontjáról csak a fenti telefonszá-
mon tudunk tájékoztatást adni. 

Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati 
hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk elhagyni 
azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jog-
szabályba ütközik, nem hatályos jogszabályon alapul, 
illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, 
nemhez kötött, a magyar végzettséget vagy állampolgár-
ságot preferáló előírások). 

A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok té-
rítésmentes közzétételére egy alkalommal van lehetőség, az 
ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, amelyről 
a Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny Lap- és Könyv-
kiadó, telefonszám: 266-9290 vagy 266-9294) ad felvilágosítást. 

A pályázatban fel kell tüntetni a pályázó legfontosabb szemé-
lyi és foglalkozási adatait, részletes szakmai önéletrajzát, a mun-
kaköri követelményeknek, feladatoknak és egyéb előírásoknak 
való megfelelést igazoló okiratokat vagy azok másolatait. 

A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is 
figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati határidő kezdő 
időpontjának a hirdető a megjelenés melyik helyét tekinti. 
Eltérő közlés hiányában a pályázati határidő hirdetmény 
szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való 
megjelenés. A KSZK honlapján is megjelenő hirdetések 
esetén a honlapon feltüntetett határidők az irányadók, 
eltérő közlés esetén is. 

Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy 
a hirdetett állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthe-
tő. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik. 
A Szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a 
tévesen, hiányosan vagy félreérthető módon megfogalma-
zott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibá-
kért felelősséget nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése 
érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos formá-
ban juttassák el a Szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul 
megküldött hirdetések közzétételét nem vállaljuk. 

Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzété-
telének lemondását, módosítását a szerkesztőség csak írásban 
fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásá-
nak időpontjáig.   

Rövidítésjegyzék 

(3) = az álláshelyek száma 
ÁNTSZ = Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi  

Szolgálat 
á.p. = állampolgár 
b: = havi munkabér forintban 
Bp. = Budapest 
biz. = bizonyítvány 

cs: = csatolandó 
d. = diploma 
e: = előnyben részesül 
e. b. = erkölcsi bizonyítvány 
e. h.: = elbírálási határidő 
eü. = egészségügyi 
f: = telefax 
főig.  főigazgató 
Főv. = főváros(i) 
gy. = gyakorlat 
gyt. = gyógyszertár 
h: = pályázati határidő 
I. = intézet vagy intézmény 
Ig. = igazgató 
ig. = igazolvány 
ir. = irányítás(a)(i) 
Képv.-test. = képviselő-testület 
K. = kórház 
Kl. = klinika 
kl.-ai = klinikai 
kö. = közegészségügyi 
közp.  központ 
közpi. = központi 
kut. = kutatá(s)(i), kutató 
Lab. = laboratórium 
lab.-i = laboratóriumi 
magyar 
á.p.-ság 

= magyar állampolgárság 

m. = munka 
M.j.v. = megyei jogú város 
Nk. = nagyközség 
nyi. = nyelvismeret 
nyv. = nyelvvizsga 
O. = osztály 
okl. = oklevél 
okt. = oktatás(a)(i) 
OONY/ 
GYONY 

= Orvosok (Gyógyszerészek) Országos  
Nyilvántartása 

OONYI/ 
GYONYI 

= Orvosok (Gyógyszerészek) Országos 
Nyilvántartásba vételéről szóló igazolvány 

OEP = Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
orv. = orvos(i) 
Ö. = önkormányzat 
P. H. = polgármesteri hivatal 
R. = rendelőintézet 
szerv. = szervezés(e) 
sz. = szakmai 
sz.ö. = szakmai önéletrajz 
sz.gy. = szakmai gyakorlat 
szakorv.gy. = szakorvosi gyakorlat 
szk. = szakképesítés, szakorvosi képesítés 
sz.tev. = szakmai tevékenység 
sz.v.  szakmai végzettség 
szoc. = szociális 
szolg. = szolgálati 
sz.o.okl./ 
sz.gy.okl. 

= szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél 

szv. = szakvizsga 
szv.biz. = szakvizsga-bizonyítvány 
SZMSZ = szervezeti és működési szabályzat 
tap. = tapasztalat 
t: = telefoninformáció 
t/f: = telefon/telefax 
tev. = tevékenység 
t.f. = tudományos fokozat 
th. = therápia 
tud. = tudományos 
v. = végzettség 
vez. = vezetés(e) 
vez.gy. = vezetői/vezetési gyakorlat 
vizsg. = vizsgálat 
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Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
pályázati felhívásai 

 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok főigazgató főorvos (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, ötéves időtartamig szól. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Verseghy u. 6–8. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény színvonalas szakmai munkájának vezetése, szervezése, ellenőrzése.  

A főigazgató főorvos kiemelt felelőssége:  

 az intézmény vezetése, gazdálkodása;  

 az egészségügyi tevékenység szakszerű, takarékos és hatékony megszervezése és folyamatos biztosítása;  

 az intézmény közalkalmazottainak (és egyéb dolgozóinak) munkáltatása;  

 az irányító szervvel történő együttműködés. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a MÁV 
Kórház és Rendelőintézet, Szolnok belső rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, ortopédiai szakorvos; 

– szakterületen szerzett szakmai tapasztalat – 5 év feletti vezetői tapasztalat; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– „B” kategóriás jogosítvány; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

Elvárt kompetenciák: 

– kiváló szintű vezetői készség; 

– kiváló szintű stratégiai gondolkodás; 

– kiváló szintű empátia; 

– kiváló szintű problémamegoldás. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik; 

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 26.  

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Szász Rozália részére a palyazat@nfm.gov.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A beérkezett pályázatok megfelelőségének előszűrése után a megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott háromtagú Bizottság 
hallgatja meg – pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül – a pályázókat. A meghallgatáson eredetiben bemutatandó 
iratok: 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, képzettséget, végzettséget, szakmai illetőleg vezetői gyakorlatot igazoló 
oklevelek, igazolások. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.nfm.gov.hu – 2010. július 26. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
A tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nfm.gov.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. július 26. 
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A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás 
a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  

 
*** 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok gazdasági igazgató munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Verseghy u. 6–8. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Közvetlenül vezeti és ellenőrzi a gazdasági szervezetet – irányítja az intézmény gazdasági és ügyviteli tevékenységét, 
teljeskörűen ellenőrzi az intézmény pénzügyi folyamatait –, elvégzi az intézmény költségvetésének tervezését, az előirányzat 
módosítás és beszámoló készítésének feladatait – gondoskodik az intézmény üzemeltetésével, fenntartásával, működtetésével 
összefüggő feladatok ellátásáról, személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséről, gondoskodik az intézmény alaptevékenysé-
géhez, műszaki és adminisztratív feladataihoz igazodó munkaerő-állományról, az alkalmazás és a szerződtetés szabályosságáról, 
felelős a könyvviteli feladatok ellátásáért, a számviteli politika megszervezéséért, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szabály-
zatok kidolgozásáért és azok végrehajtásáért, biztosítja, hogy az intézmény gazdálkodási tevékenysége az államháztartás műkö-
dési rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19) Korm. rendeletben foglaltak szerinti legyen. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény , valamint a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok belső rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– főiskola, pénzügyi, gazdasági; 

– legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat; 

– legalább 3-5 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

Elvárt kompetenciák: 

– kiváló szintű stratégiai gondolkodás; 

– kiváló szintű együttműködés; 

– kiváló szintű problémamegoldás. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– iskolai és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 26.  

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Szász Rozália részére a palyazat@nfm.gov.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A beérkezett pályázatok megfelelőségének előszűrése után a megbízási jogkör gyakorlója által megbízott háromtagú Bizottság 
hallgatja meg – pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül – a pályázókat. A meghallgatáson eredetiben bemutatandó 
iratok: 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget, képzettséget, szakmai illetőleg vezetői gyakorlatot igazoló 
oklevelek, igazolások. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.nfm.gov.hu – 2010. július 26. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
Kérjük a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. július 26. 
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A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás 
a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
 

 
 

Pályázati hirdetmények egyetemi oktatói, 
illetve egyetemi intézményekben betölthető egyéb állásokra 

 

A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    
Petz Aladár Megyei Oktató K. 
főig. főorvosa 
9002 Győr, 
Pf. 92. 

Foglalkozás-eü. szakellátás 
szakorvos 

– foglalkozás-eü. szv. – b: Kjt. szerint, 
– garzonházi férőhely biztosí-
tott, 
– pályázatok benyújtása  
dr. Varga Gábor főig. főor-
voshoz a K. címére (9002 
Győr, Pf. 92.) 

    
*** 

    
Vas Megyei Markusovszky 
Lajos Általános és Rehabilitá-
ciós Gyógyfürdő K., Egyetemi 
Oktatókórház Zártkörűen 
Működő Nonprofit Rt. 
Székhely: 9970 Szentgott-
hárd, 
Hunyadi János u. 31., 
9700 Szombathely, 
Markusovszky L. u. 5. alatti 
telephelyére 
Levelezési cím: 9700 
Szombathely, 
Markusovszky L. u. 5. 

Neurológiai O. 
osztályvezető főorvos 

– orv. d., 
– szakirányú szv., 
– stroke ellátásban szerzett 
gy., 
– legalább 10 éves sz.tev. az 
szv. megszerzését követően, 
– cs: sz.v.-t igazoló okiratok 
másolata (orv. d., szv.biz.), 
– OONY-ba történő felvétel 
igazolása, 
– az O. vez.-ére vonatkozó sz. 
program leírása, 
– orvosi kamarai tagság 
igazolása (amennyiben tag-
sági jogviszonnyal rendelke-
zik), 
– eddigi orvosi jogviszony 
igazolása, 
– sz.ö. 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
15 napon belül, 
– alkalmazási forma: munka-
viszony keretében, 
– a kinevezés határideje: a 
pályázatok elbírálását köve-
tően, 
– a lakás igény esetén bizto-
sítható, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Kőfalvi István orv.-Ig.-hoz az I. 
címére (9700 Szombathely, 
Markusovszky L. u. 5.), 
– információ kérhető dr. 
Kőfalvi István orv.-Ig.-tól a 
fenti címen, illetve a 06 (94) 
515-501-es telefonszámon 

 Patológia O. 
osztályvezető főorvos 

– orv. d., 
– szakirányú szv., 
– legalább 10 éves sz.tev. az 
szv. megszerzését követően, 
– cs: sz.v.-t igazoló okiratok 
másolata (orv. d., szv.biz.), 
– OONY-ba történő felvétel 
igazolása, 
– az O. vez.-ére vonatkozó sz. 
program leírása, 
– orvosi kamarai tagság 
igazolása (amennyiben tag-
sági jogviszonnyal rendelke-
zik), 
– eddigi orvosi jogviszony 
igazolása, 
– sz.ö. 

– ua. 

    
 Epidemiológiai és 

Kórházhigiénés Csoport 
epidemiológus ápoló 

– szakirányú v., 
– cs: sz.ö. 
– sz.v.-t, sz.k.-t igazoló okirat-
ok másolatai 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számí-
tott 15 napon belül, 
– alkalmazási forma: munka-
viszony keretében, 
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– a m.-kör betölthetőségének 
időpontja: a pályázatok elbí-
rálását követően azonnal, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Káldy Zoltán stratégiai és 
minőségirányítási Ig. részére 
az I. címére (9700 Szombat-
hely, Markusovzsky L. u. 5.) 

 
 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetői 
és orvosvezetői állásokra 
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Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Intenzív 
Terápiás Osztályra osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, próbaidővel. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 1023 Budapest, Frankel Leó út 25–29. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: osztályos és ambuláns szakorvosi teendők, 
intézeti konzíliumok és kardiológiai esetek ellátása, autoimmun betegek belgyógyászati szövődményeinek kezelése. Ügyeleti 
szolgálatban részvétel. Az 5 ágyas Intenzív Terápiás Osztály vezetése, szakmai irányítása, zavartalan működtetése, az ügyelet 
beosztása. 

Illetmény és juttatások: az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései irányadásával. 

Pályázati feltételek: 
– orvosi egyetem; 

– anaesthesiologiai-intenzív-terápiás és kardiológiai szakorvosi képesítés; 

– büntetlen előélet; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) számítógépes ismeret; 

– legalább 5 éves anaesthesiologiai-intenzív-terápiás gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos aktivitás; 

– nyelvismeret; 

– intenzív-terápiás osztályon eltöltött vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– orvosi diploma, szakképesítést igazoló oklevél fénymásolata; 

– szakmai és személyi önéletrajz, esetleg publikációs jegyzék; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bizottság megismerheti; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– vezetői elképzelések. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 17. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Málicsné Bozzay Mariann nyújt a 4388-326-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet címére 
történő megküldésével (1023 Budapest, Frankel Leó út 25–29.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: F 116/1/2010., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos; 

vagy 

elektronikus úton Málicsné Bozzay Mariann részére a bozzay.mariann@mail.orfi.hu e-mail címen keresztül.  

A pályázat benyújtását követően az Intézet az illetékes Szakmai Kollégium véleményét megkéri. 
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a megfelelt pályázatok kiválasztása után személyes meghallgatás következik. A 
bizottság javaslatára, a munkáltatói jogkörgyakorló dönt az eredményről, melyről minden pályázót kiértesítünk. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ORFI honlapján: www.orfi.hu: 2010. augusztus 2. 

– KSZK honlapján: www.kszk.gov.hu: 2010. augusztus 2. 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információk: ideiglenesen szállón történő elhelyezés biztosított. 

    

*** 

    

Főv. Ö. 
Péterfy Sándor utcai K-R. és 
Baleseti Központ 
1076 Bp., 
Péterfy Sándor u. 8–20. 

intézetvezető főorvos 
A K. Fiumei úti telephelyén 
(Baleseti Központ) az össz-
intézményi vez. koncepciója 
alapján, illetve a Semmelweis 
Egyetem Tramatológiai tan-
székvezető egyetemi tanárá-
nak sz. útmutatása figyelem-
bevételével vezeti a K. Baleseti 
Központját 

– orv. d., 
– traumatológia, ortopédia, 
kézsebészet szk., 
– cs: OONYI másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– sz. és személyi önéletrajz, 
vez. elképzelések, 
– d.-t igazoló dokumentu-
mok hiteles másolata, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot a elbírá-
lásban részt vevők megis-
merhetik 

– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– b: megegyezés szerint, 
– az állás azonnal betölthető, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Budaházy Emil főig.-hoz a K. 
címére (1076 Bp., Péterfy 
Sándor u. 8–20.) 

    

*** 
    

Csongrád Megyei Ö. 
Mellkasi Betegségek Szak-
kórháza 
főig. főorvosa 
6772 Deszk, 
Alkotmány u. 36. 

II. Tüdőgyógyászati O. 
osztályvezető főorvos 
Feladata: az 59 ágyas Tüdő-
gyógyászati O. sz.ir. 

– orv. d., 
– pulmonológiai és kardio-
lógiai szv., 
– legalább 15 éves sz.gy. a 
tüdőgyógyászat szakterüle-
tén, 
– PhD. tud. fokozat, 
– angol középfokú „C” típu-
sú nyv., 
– büntetlen előélet, 
– tud. munkában való rész-
vétel, 
– cs: részletes sz.ö., 
– a v.-et, szk.-t igazoló do-
kumentumok másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– igazolás működési nyilván-
tartásba vételről, 
– referenciák, 
– az O. ir.-ára vonatkozó sz. 
vez. elképzelések, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagba a pályáza-
tot elbíráló bizottság tagjai 
betekinthessenek 
 

 

– b: Kjt. figyelembevételével 
kötött megállapodás alapján 
szk.-nak és gy.-időnek megfe-
lelő besorolás, vez. pótlék, 
nyelvpótlék, útiköltség-térítés,
– a KSZK honlapján történő 
megjelenés időpontja: 2010. 
VIII. 6., 
– h: 2010. IX. 15., 
– e. h.:  2010. IX. 30., 
– a pályázat elnyerése esetén 
határozatlan időtartamú 
közalkalmazotti jogviszony 
jön létre, határozatlan időre 
szóló vez. kinevezéssel, 
– az állás betölthető: 2010. X. 
1-jétől, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Bálint Beatrix főig. főorvosnak 
címezve, a I. címére (6722 
Deszk, Alkotmány utca 36.) 

*** 
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Markhot Ferenc K. Eü. Szol-
gáltató Nonprofit Kiemelke-
dően Közhasznú Kft. 
3300 Eger, 
Széchenyi u. 27–29. 

Fül-Orr-Gégészeti O. 
osztályvezető főorvos 
Az osztályvezető főorvos 
feladata: a Fül-orr-gégészeti 
O. vezetőjeként gyakorolja a 
jogszabályokban és a K. 
SZMSZ-ében számára bizto-
sított jogköröket 

– orv. d., 
– fül-orr-gégészeti  szv., 
– 5 év vez.gy., 
– nyi., 
– e: tud. fokozat, 
– cs: részletes sz.ö., 
– sz. vez. koncepció, 
– sz. továbbképzési kötele-
zettség teljesítésének igazo-
lása, 
– OONYI másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat a pályázó hoz-
zájárulásáról ahhoz, hogy az 
elbírálásban részt vevők a 
pályázatot megismerhessék 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– az állás betöltésének idő-
pontja: 2010. 11.01., a pályázat 
elbírálását követően, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Banyó Tamás ügyvezető 
részére postai úton (3300 
Eger, Széchenyi u. 27–29.), 
– t: 06 (36) 411-444-2213 

    

*** 

    

Városi K. 
főig.-ja 
8360 Keszthely, 
Ady E. u. 2. 

orvosigazgató – orv. d., 
– szakirányú szk., 
– legalább 5 év gyakorló 
orvosi tev., 
– eü. (szak)menedzseri ké-
pesítés vagy jogi szakokleve-
les orvosképesítés, 
– legalább 3 éves vez.gy., 
– cs: részletes sz.ö., 
– szk.-t igazoló iratok máso-
lata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– az I. orv.-sz.-i ir.-ára vonat-
kozó vez. elképzelések, 
– beleegyező nyilatkozat a 
pályázat elbírálásában részt 
vevők betekintési jogáról 

– b: megegyezés szerint 
– h: a megjelenéstől számí-
tott 15. nap, 
– az állás a pályázat elbírálá-
sát követően azonnal be-
tölthető, 
– a KSZK-n megjelentetés 
tervezett időpontja: 2010. 
VIII. 26., 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Kvarda Attila főig.-hoz a K. 
címére (8360 Keszthely, Ady 
E. u. 2.) az alábbi iktatószám 
feltüntetésével: FŐI 
565/1/2010. 

    

 Tüdőgyógyászati szakren-
delés és gondozó 
vezető főorvos 

– orv. d., 
– tüdőgyógyász szv., 
– sz.gy., 
– e: vez.gy., 
– a szervezet egység műkö-
désére vonatkozó sz.vez. 
elképzelések, 
– részletes sz.ö., 
– szk.-t igazoló okiratok 
másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– beleegyező nyilatkozat a 
pályázat elbírálásában részt 
vevők betekintési jogáról 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számí-
tott 15. nap, 
– az állás a pályázat elbírálá-
sát követően azonnal be-
tölthető, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Kvarda Attila főig.-hoz a K. 
címére (8360 Keszthely, Ady 
E. u. 2.) az alábbi iktatószám 
feltüntetésével: FŐI 
564/1/2010. 

    

*** 
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Pest Megyei Flór Ferenc K. 
főig. főorvosa 
2143 Kistarcsa, 
Semmelweis tér 1. 

IV. Belgyógyászati O. 
(gasztroenterológiai profil) 
osztályvezető főorvos 
Feladat: az O. munkájának 
megszervezése és zavartalan 
működtetése 

– belgyógyászat és 
gasztroenterológiai szv., 
– legalább 5 éves, a szakte-
rületen szerzett gy., 
– vez.gy., 
– tud. munkásság, 
– tud. fokozat vagy meg-
szerzésének 3 éven belül 
történő vállalása, 
– cs. részletes sz.ö., 
– tud. munkák, publikációk 
jegyzéke, 
– sz.koncepció, 
– d. másolat, 
– szv.biz. másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b. vagy arról szóló nyilat-
kozat, hogy a pályázó ennek 
meglétéhez kötött m.-
körben dolgozik, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot az eljárás-
ban részt vevők megismer-
hetik, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul 

– b: Kjt. alapján, megegyezés 
szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
15. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 60. 
nap, 
– a kinevezés határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogvi-
szonyban főorvosi m.-köre és 
határozatlan idejű vez. meg-
bízásra szól, 
– az állás a pályázat elbírálását 
követően azonnal betölthető, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Bedros J. Róbert PhD. főig. 
főorvos főtanácsosnak a K. 
címére (2143 Kistarcsa, Sem-
melweis tér 1.) 

    

*** 

    

Veszprém Megyei Csolnoky 
Ferenc K. Nonprofit Zártkö-
rűen Működő Rt. 
8200 Veszprém, 
Kórház u. 1. 

orvosi diagnosztikai laborató-
riumvezető 

– orv. lab.-i diagnosztikai 
szakorvos/kl.-ai lab.-i diag-
nosztikai szakgyógyszerész/ 
kl.-ai biokémikus szk. meg-
szerzését követő minimum 5 
éves lab.-i gy., 
– cs: d. másolat, 
– szv.-t vagy szk.-t igazoló 
biz. másolata, 
– igazolás orvosi országos 
nyilvántartásba vételről, 
– sz.ö., 
– rövid sz. koncepció, 
– e.b. 

– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– igény esetén orvos-nővér 
szállón elhelyezés biztosított, 
– pályázatok benyújtása: 
Bartus Péter humánerőforrás-
gazdálkodási O.-vezetőhöz az 
I. címére (8200 Veszprém, 
Kórház u. 1.), 
– további részletek: 
www.vmkorhaz.hu 
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Budapest 
    

Országos Reumatológiai és 
Fizioterápiás I. 
főig. főorvosa 
1023 Bp., 
Frankel Leó út 25–29. 

Reumatológiai O.-okra 
szakorvos 
(a m.-végzés helye: Bp., 
Frankel Leó út 25–29.) 
A m.-körbe tartozó lényeges 
feladatok: reumatológiai 
betegekkel foglalkozó osztá-
lyos és ambuláns betegellátó 
m., ügyelet van 

– reumatológia- és 
fizioterápia vagy reumatoló-
gia szk., 
– e: PhD., 
– nyi., 
– tud. aktivitás, 
mindkettőhöz: 
– orv. d., 
– büntetlen előélet, 
– felhasználói szintű MS Offi-
ce (irodai alkalmazások) szá-
mítógépes ismeret, 
– cs: d., sz.o.okl. fénymásolata,
– sz. és személyi önéletrajz 
(publikációs listával), 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot az előkészí-
tő bizottság megismerheti, 
véleményezheti, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– OONYI, érvényes működési 
határozat 

– pályázatok benyújtása: postai 
úton, a pályázatnak az I. címére 
történő megküldésével (1023 
Bp., Frankel Leó út 25–29.) Prof. 
Dr. Poór Gyula főig. főorvosnak 
címezve, kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosítószá-
mot: F 114/1/2010., valamint a 
m.-kör megnevezését: „szakor-
vos”, 
vagy elektronikus úton 
Málicsné Bozzay Mariann részé-
re a 
bozzay.mariann@mail.orfi.hu e-
mail címen keresztül, 
mindkettőhöz: 
– b: Kjt. irányadásával, 
– h: 2010. IX. 17., 
– a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: az érvényes 
pályázatok kiválasztása után 
személyes meghallgatás, majd 
az előkészítő bizottság véle-
ményezését követően a mun-
káltató dönt az eredményről, 
melyről minden pályázót kiér-
tesítünk, 
– e. h.: 2010. X. 17., 
– a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozott idejű 
közalkalmazotti jogviszony, 
előreláthatólag 2012. XII. 31-ig, 
próbaidővel, tartós távollévő 
helyére, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes 
m.-idő, 
– a m.-kör legkorábban a pá-
lyázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető, 
– a munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb információk: ideiglene-
sen szállói elhelyezés biztosí-
tott, 
– a pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt 
Málicsé Bozzay Mariann nyújt 
a 4388-326-os telefonszámon,
– a pályázati kiírás további 
közzétételének helye és ideje: 
ORFI honlapján: www.orfi.hu: 
2010. augusztus 2., 
– KSZK honlapján: 
www.kszk.gov.hu: 2010. 
augusztus 2. 



 

2712  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY  16. szám 

 

 

A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

 Reumatológiai Rehabilitá-
ciós O.-okra 
szakorvos 
(a m.-végzés helye: Bp., 
Frankel Leó út 25–29.) 
A m.-körbe tartozó lényeges 
feladatok: reumatológiai 
betegekkel foglalkozó O.-os 
és ambuláns betegellátó m., 
ügyelet van. 

– fizikális medicina és rehabi-
litációs orvoslás vagy moz-
gásszervi rehabilitációs szk. 

– e: tudományos aktivitás, 
– nyi., 
– reumatológia vagy 
belgyógyászat, vagy 
neurológia szk., 

– pályázatok benyújtása: postai 
úton, a pályázatnak az I. címére 
történő megküldésével (1023 
Bp., Frankel Leó út 25–29.) Prof. 
Dr. Poór Gyula főig. főorvosnak 
címezve, kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosítószá-
mot: F 113/1/2010., valamint a 
m.-kör megnevezését: „szakor-
vos”, 
vagy elektronikus úton 
Málicsné Bozzay Mariann részé-
re a 
bozzay.mariann@mail.orfi.hu e-
mail címen keresztül 

    

*** 

    

Terézvárosi Eü. Szolgálat 
1074 Bp., 
Csengery u. 25. 

Reumatológiai Szakrendelő
reumatológiai szakorvos 
A m.-körbe tartozó lényeges 
feladatok: reumatológiai 
szakrendelés feladatainak 
ellátása 

– orv. d. 
– szakirányú szv., 
– e: teherbírás, rugalmasság, 
betegközpontú szemlélet-
mód, 
– cs: érvényes működési 
engedély, 
– részletes sz.ö., 
– v.-(ek)et igazoló okirat(ok) 
másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyag elbírálásában 
részt vevők a pályázati anya-
got megismerhetik és abba 
betekinthetnek 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
15. nap, 
– e. h.: 2010. IX. 15., 
– a foglalkoztatás jellege: teljes 
m.-idő, 
– határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony, 
– a m.-kör a pályázatok elbírálá-
sát követően azonnal betölthe-
tő, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton, a pályázatnak a Szolgálat 
címére történő megküldésével 
(1074 Bp., Csengery u. 25.), a 
borítékon kérjük feltüntetni a 
m.-kör megnevezését: 
„reumatológus szakorvos”, 
– elektronikus úton: Fürjes 
Orsolya részére az 
igazgatosag@tesz.co.hu e-mail 
címen, 
– a pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt 
Bartucz Andrásné, Beliczky Éva 
nyújt a 321-2200/131, 132-es 
telefonszámon, 
– a munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a 
www.tesz.co. hu weboldalon 
szerezhető 

    

*** 

    

Kőbányai Eü. Szolgálat 
orv.-Ig.-ja 
1102 Bp., 
Endre u. 10. 

felnőtt háziorvos 
– Bp. X. ker.-i lakosság házior-
vosi ellátása területi ellátási 
kötelezettséggel, 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti szk., valamint a 
18/2000. (II. 25.) Korm. rend.-
ben foglalt feltételeknek 

valamennyihez: 
– b: Kjt. alapján, Cafateria, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
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– lehetőség van vállalkozási 
formában történő ellátásra 

megfelelés vagy háziorvosi 
szakgyakorlatra való jogosult-
ság igazolása, 
– büntetlen előélet, 
– cs: d. másolat, 
– sz.o.okl. másolata, 
– sz.ö., 
– érvényes működési 
nyilvántartásbavétel igazolá-
sa, 
– nyilatkozat a pályázati 
anyag megtekinthetőségéről 

– pályázatok benyújtása: dr. 
Molnár Andor orv.-Ig.-hoz az I. 
címére (1101 Bp., Endre u. 10.) 

    

 házi gyermekorvos 
– Bp. X. ker.-i 0–14 éves korú 
lakosság háziorvosi ellátása 
területi ellátási kötelezett-
séggel, 
– lehetőség van vállalkozási 
formában történő ellátásra, 
illetve tartós helyettesítésre 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti szk., valamint a 
18/2000. (II. 25.) Korm. rend.-
ben foglalt feltételeknek 
megfelelés vagy háziorvosi 
szakgyakorlatra való jogosult-
ság igazolása, 
– büntetlen előélet, 
– cs: d. másolat, 
– sz.o.okl. másolata, 
– sz.ö., 
– érvényes működési 
nyilvántartásbavétel igazolá-
sa, 
– nyilatkozat a pályázati 
anyag megtekinthetőségéről 

 

    

 iskolaorvos 
– Bp. X. ker. meghat. oktatási 
intézményeiben iskolaorvosi 
feladatok ellátása 

– 26/1997. (IX. 3.) NM rend. 
szerinti szk., 
– büntetlen előélet, 
– cs: orv. d. másolat, 
– sz.o.okl. másolat, 
– sz.ö., 
– érvényes működési nyilván-
tartásba vétel igazolása, 
– nyilatkozat a pályázati 
anyag megtekinthetőségéről 

 

    

 dentoalveoláris sebész 
– Bp. X. ker.-i felnőtt lakosság 
szájsebészeti ellátása; 
– lehetőség van vállalkozási 
formában történő ellátásra, 
illetve tartós helyettesítésre 

– szájsebészeti vagy 
dentoalveoláris sebészeti szv.,
– büntetlen előélet, 
– cs: orv. d. másolat, 
– sz.o.okl. másolat, 
– sz.ö., 
– érvényes működési 
nyilvántartásbavétel igazolá-
sa, 
– nyilatkozat a pályázati 
anyag megtekinthetőségéről 

 

    

*** 

    

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. (1183 Budapest, Thököly út 3.) 
ügyvezető igazgatója pályázatot hirdet felnőtt háziorvosi állás betöltésére. 
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A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető dr. Szebényi Attila orvosigazgatótól a 297-1210/103-as vagy 113-as melléken. 

Pályázat benyújtása az I. címére 

    

*** 

    

Főv. Ö. 
Jahn Ferenc Dél-pesti K. 
orv.-Ig.-ja 
1204 Bp., 
Köves u. 1. 

Pathologiai O. 
pathologus-cytopathologus 
szakorvos 
– a kinevezésre kerülő osztá-
lyos orvos feladatát az ér-
vényben lévő jogszabályok és 
az I. Szervezeti és Működési 
Szabályzata határozza meg. 
Az ellátandó feladatok a 
pathologiai-cytopathologiai 
diagnosztika általános gya-
korlatának felelnek meg, egy 
senior (legalább 5 év sz.gy.-tal 
rendelkező) pathologus szak-
orvos személyére szabva, 
különösen: 
– kórszövettani- és kórsejttani 
vizsgálatok önálló végzése, 
leletek kiadása, 
– kórboncolások önálló vég-
zése, kórbonctani leletek 
készítése, 
– a kórboncolás körüli teen-
dők (dokumentáció ellenőr-
zése, mellőzések megítélése) 
ellátása, 
– a Pathologiai O. laboratóri-
umának szakorvosi felügyele-
te, 
– kliniko-pathologiai esetis-
mertetések, szükség esetén 
konferenciák 

– orv. d., 
– pathologiai- és 
cytopathologiai szv., 
– legalább 5 év sz.gy., 
– cs: a pályázó személyi ada-
tai, elérhetősége, 
– részletes sz.ö., 
– a képesítést igazoló okirat-
ok másolata, 
– Országos Orvosi Nyilvántar-
tás száma, 
– érvényes működési nyilván-
tartás igazolása, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b. 

– illetmény és juttatás: megál-
lapodás szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– a kinevezés a hatályos jog-
szabályok szerint határozat-
lan időre történik, 
– teljes m.-idős közalkalma-
zotti jogviszonyban történő 
foglalkoztatás, 
– az állás a pályázati eljárás 
lefolytatása után azonnal 
elfoglalható, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Lehoczky Péter orv.-Ig.-hoz a 
K. címére (1204 Bp., Köves u. 
1.) 

    

Baranya megye 

    

Mohács Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátó Szolgálata (7700 Mohács, Véradó u. 1.) pályázatot hirdet működő házi 
gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel vállalkozási formában történő ellátására. 

Pályázati feltételek: 
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek megléte; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolandó: 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– vállalkozói tevékenységet igazoló okirat hiteles másolata. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30. nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés. 

A pályázat benyújtásának módja: 2 példányban, postai úton a következő címre: Egészségügyi Alapellátó Szolgálat (7700 Moh-
ács, Pf. 141., Kovácsné Domján Zsuzsanna). 
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Egyéb információ: lakás megoldható. 

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ Kovácsné Domján Zsuzsanna intézményvezetőtől a 06 (20) 958-2881-es vagy a 06 
(69) 300-841-es telefonszámokon kérhető. 

    

Bács-Kiskun megye 

    

Békés megye 

    

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

    

Szuhogy Község Ö. 
Képv.-test. 
3734 Szuhogy, 
József Attila utca 52. 

Háziorvosi Rendelő 
(3734 Szuhogy, József Attila 
u. 54.) 
háziorvos 
– területi ellátási kötelezett-
séggel, 
– ügyeleti ellátásban való 
részvétellel,  
– közalkalmazotti jogvi-
szonyban vagy vállalkozói 
formában. 
Ellátandó feladatok: a 4/2000. 
(II. 25.) EüM rend.-ben foglalt 
feladatok ellátása (vegyes 
körzet) 

– büntetlen előélet, cselekvő-
képesség, 
– saját személygépkocsi, „B” 
kategóriás jogosítvány, 
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti képesítés, vállalkozói 
forma esetén az ott, valamint 
a 18/2000. (II. 25.) Korm. 
rend.-ben előírt feltételek 
megléte, 
– cs: részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– iskolai v.-et igazoló doku-
mentumok másolata, 
– nyilatkozat arról, hogy az 
elbírálásban részt vevők 
megismerhetik a pályázati 
anyagát, 
– eü. alkalmasságot igazoló 
okiratok másolata, 
– háziorvosi alkalmasság 
meglétét igazoló okiratok 
másolata 

– b: Kjt. szerint (közalkalmazotti 
jogviszony esetén), juttatás 
havi 6 000 Ft melegétkezési 
utalvány, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő első 
képv.-test. ülésen, 
– az állás határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony-
ban vagy vállalkozói formá-
ban tölthető be, 
– a praxis betöltésének kezdő 
időpontja: 2010. X. 1., 
– szükség esetén szolg. lakás 
biztosított, 
– pályázatok benyújtása: Fóris 
Sándor polgármesterhez az 
Ö. címére (3734 Szuhogy, 
József Attila utca 52.), 
– érdeklődni lehet Fóris Sán-
dor polgármesternél a 06 (48) 
461-582-es telefonszámon 

    

*** 

    

Tiszakarád Községi Ö. 
Képv.-test. 
3971 Tiszakarád, 
Engels F. u. 13. 

Fogorvosi körzet 
fogorvos 
– területi ellátási kötelezett-
séggel, 
– vállalkozói formában vagy 
gazdálkodó szervezeti formá-
ban, 
– a praxisjog ingyenes átadá-
sával 

– fogorvosi tev.-re vonatkozó 
hatályos jogszabályokban 
[4/2000. (II. 25.) EüM rend., 
18/2000. (II. 25.) Korm. rend.] 
előírt iskolai v., és egyéb 
feltételek megléte, 
– cs: v.-et igazoló okiratok 
jegyző által hitelesített máso-
lata, 
– részletes sz. tev.-et bemuta-
tó önéletrajz, 
– 30 napnál nem régebbi e.b.,
– alkalmassági vizsgálat meg-
létét igazoló okmány 

– h: a megjelenéstől kezdve 
folyamatosan, 
– e. h.: a beérkezéstől számított 
30 napon belül, 
– az álláshely betölthető a 
pályázat elbírálását követően, 
megállapodás szerint, 
– szolg. lakás a rendelővel 
egybeépítetten, 
– pályázatok benyújtása zárt 
borítékban egy példányban a 
P.H. jegyzőjéhez (3971 
Tiszakarád, Engels F. u. 13.), 
– t: 06 (47) 382-006, e-mail: 
tiszakar@t-online.hu 

    

*** 
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Tolcsva Községi Ö. 
Képv.-test. 
3934 Tolcsva, 
Szabadság tér 16. 

Háziorvosi Szolgálat 
(Tolcsva, Szabadság tér 8.) 
háziorvos 
– közalkalmazotti vagy vállal-
kozói jogviszonyban 

– háziorvosi szv., 
– legalább 3 éves sz.gy.,  
– e: belgyógyász vagy 
gyermekgyógyász szv., 
– cs: részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b. 

– b: Kjt. szerint, illetve vállalko-
zói jogviszony esetén MEP 
szerződés szerint, 
– h: 2010. VIII. 31., (a KSZK 
honlapján közöltek szerint), 
– e. h.: a h. lejártát követő képv.-
test. ülés, 
– az állás a pályázat elfogadása 
esetén azonnal betölthető, 
– szolg. lakás biztosított, 
– pályázatok benyújtása: Vojnár 
László polgármesterhez az Ö. 
címére (3934 Tolcsva, Szabad-
ság tér 16.) 

    

Csongrád megye 

    

Fejér megye 

    

Győr-Moson-Sopron megye 

    

Hajdú-Bihar megye 

 

Heves megye 

    

Markhot Ferenc K. Eü. Szol-
gáltató Nonprofit Kiemelke-
dően Közhasznú Kft. 
3300 Eger, 
Széchenyi u. 27–29. 

KAIBO 
szakorvos 

– orv. d., 
– anaesthesiologia-intenzív 
ther. szv., 
– cs: részletes sz.ö., 
– orv. d. fénymásolata, 
– szv.biz. fénymásolata, 
– sz. továbbképzési kötele-
zettség teljesítésének igazo-
lása, 
– OONYI másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi e.b.,
– nyilatkozat a pályázó hozzá-
járulásáról ahhoz, hogy az 
elbírálásban részt vevők a 
pályázatot megismerhessék 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– az állás betöltésének időpont-
ja: a pályázat elbírálását köve-
tően történik, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Banyó Tamás ügyvezető részé-
re postai úton (3300 Eger, 
Széchenyi u. 27–29.), 
– t: 06 (36) 441-444/2213 

    

*** 

    

Pély Község Ö. 
3381 Pély, 
Fő utca 165. 

háziorvos 
– vegyes háziorvosi körzet-
ben háziorvosi és iskolaorvosi 
feladatok ellátására, 
– területi ellátási kötelezett-
séggel, 
– vállalkozói vagy közalkal-
mazotti jogviszony keretében 
(megállapodás szerint), 
– csatolt község nincs, praxis-
jog ingyenes, ellátottak szá-
ma: 1550 fő 

– 18/2000. (II. 25.) Korm. 
rend.-ben, valamint a 4/2000. 
(II. 25.) EüM rend.-ben foglalt 
képesítési és egyéb feltételek, 
az ezeket igazoló okiratok 
hiteles másolata, 
– büntetlen előélet, 
– eü. alkalmasság, 
– cs: sz. tev.-et is bemutató 
részletes önéletrajz, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 

– h: a megjelenéstől számított 
30 napon belül, 
– e. h.: a h. lejártát követő képv.-
test. ülésen, 
– az állás a döntést követően 
azonnal betölthető, 
– szolg. lakás biztosított, 
– m.-idő után, m.-szüneti napo-
kon, ünnepnapokon közpi. 
ügyelet működik, amelyben a 
részvétel nem kötelező, 
– pályázatok benyújtása: Ari 
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– hozzájáruló nyilatkozat a 
pályázati anyag megismeré-
séhez az elbírálásában részt 
vevőknek 

Norman polgármesterhez az Ö. 
címére (3381 Pély, Fő utca 
165.), egy példányban, zárt 
borítékban, „Háziorvosi pályá-
zat” megnevezés feltüntetésé-
vel, postai úton vagy személye-
sen, 
– érdeklődni lehet Ari Norman 
polgármesternél m.-időben a 
06 (36) 469-931 vagy a 06 (30) 
864-6803-as telefonszámon 

    

Jász-Nagykun-Szolnok megye 
    

Szent Erzsébet K. 
Nonprofit Közhasznú Kft. 
5100 Jászberény, 
Szelei út 2. 

Fekvőbeteg-ellátásban 
anaesthesiologia-intenzív 
terápia szakorvos 
rehabilitációs szakorvos 

 valamennyihez: 
– b: és lakásmegoldás szemé-
lyes megbeszélés alapján, 
– a szabályszerűen összeállí-
tott pályázati anyag benyúj-
tása K. címére (5100 Jászbe-
rény, Szelei út 2.), 
– a pályázatokról bővebb 
felvilágosítást dr. Bálint Péter 
ügyvezető ad személyesen 
vagy telefonon 
– t: (57) 500-200 

 Sebészeti típusú mátrix 
osztály keretén belül  
szülész-nőgyógyász szakorvos 
traumatológus szakorvos 

  

    

 Belgyógyászati típusú mát-
rix O. keretén belül  
belgyógyász szakorvos 
csecsemő- és gyermekgyógy-
ász szakorvos 

  

    

 Járóbeteg-ellátásban 
tüdőgyógyász szakorvos 
ortopéd szakorvos 
bőrgyógyász szakorvos 
psychiater  
neurológus szakorvos 
reumatológus szakorvos 

  

    

Komárom-Esztergom megye 
    

Ács Város Önkormányzata (2941 Ács, Gyár u. 23.) pályázatot hirdet Ács Város I. számú fogorvosi körzetének fogorvosi álláshe-
lyére, vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel. 

Pályázati feltételek: 
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés; 

– a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte; 

– a praxisjog átvételére vonatkozó előzetes megállapodás a jogot értékesítő fogorvossal; 

– az alkalmazásban álló asszisztens továbbfoglalkoztatásának vállalása. 

– cs: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a képesítést igazoló okiratok fénymásolata (az eredeti okiratok bemutatása személyes találkozáskor szükséges); 
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– részletes szakmai önéletrajz; 

– orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata; 

Juttatások, egyéb információk: 
– a pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30. nap; 

– elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül; 

– szolgálati lakás biztosított; 

– az állás betölthető: az elbírálást követő hónap 1. napjától; 

– pályázatok benyújtása: Csöbönyei Imre polgármesterhez, Ács Város Polgármesteri Hivatala címére [2941 Ács, Gyár u. 23., t: 06 
(34) 385-121.] 

– a képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a pályázattal kapcsolatban bővebb információ kérhető a 06 (34) 595-140-es telefonszámon. 
    

*** 
    

Selye János K. 
2921 Komárom, 
Széchenyi u. 2. 

belgyógyász szakorvos – általános orv. d., 
– szv. vagy szv. előtt álló 
orvosnak, 
– cs: pályázat, önéletrajz, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– orv. d., sz.o.okl. másolata, 
– OONYI igazolvány 

– b: megbeszélés szerint, 
– lakás vagy férőhely megbe-
szélés szerint biztosított, 
– érdeklődni lehet: dr. 
Schlezák Judit K.-ig.-tól a 06 
(34) 340-076-os telefonszá-
mon 

    

*** 

 

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya II., Dózsa Gy. u. 77.) főigazgatója pályázatot 
hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre. 

Aktív fekvőbeteg osztályára: belgyógyász-kardiológus, belgyógyász-gastroenterologus, belgyógyász-nephrologus, csecsemő- és 
gyermekgyógyász, neonatológus, onkológus, idegsebész, neurológus, pszichiáter, traumatológus, szülész-nőgyógyász szakorvosok 
részére. 

Sebész szakorvos részére határozott időre, várhatóan 1 éves időtartamra. 

Krónikus fekvőbeteg osztályára: tüdőgyógyász, neurológus, belgyógyász vagy gerontológus szakorvosok részére. 

Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: radiológus, nukleáris medicina szakvizsgával rendelkező szakorvosok részére. 

Az alábbi állások munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban is betölthetők (szabadfoglalkozás vagy vállalkozás): 
gyermeksebész – heti 6 órában, 

gyermekszemész– heti 10 órában. 

Valamennyi pályázathoz: 

Bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint. 

Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésnek megfelelő szakorvosi tevékenység végezése. 

A pályázatokra elsősorban szakorvosokat várunk, de jelentkezhetnek szakvizsga előtt állók is. 

A jelentkezésekhez csatolandó: 

– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat; 

– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 

– OONYI-könyv másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– előadások és publikációk listája; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 
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Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 10. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati felhívás a KSZK honlapján is megtekinthető. 

Garzonházban férőhely biztosított. 

A pályázati anyagot a Főigazgatói Titkárságra (fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) dr. Fain András 
orvosigazgatóhoz kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.). A borítékra ráírandó: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”. 
Telefon: 06 (34) 515-470. 
    

Nógrád megye 
    

Pest megye 
    

Nagykőrös Város Ö. 
2750 Nagykőrös, 
Szabadság tér 5. 

IV. számú gyermekorvosi 
körzet 
házi gyermekorvos 
– vállalkozásban 
Ellátandó feladat: a 4/2000. 
(II. 25.) EüM rend.-ben foglalt 
feladatok ellátása, 
– területi ellátási kötelezett-
séggel, 
– iskola eü. feladatok ellátá-
sával 

– 18/2000. (II. 25.) Korm. 
rend.-ben, valamint a 4/2000. 
(II. 25.) EüM rend.-ben foglalt 
képesítési feltételek megléte, 
– büntetlen előélet, 
– cs: 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– képesítést igazoló okiratok 
hiteles másolata, 
– sz. és személyes önéletrajz, 
– határozat, hogy a pályázó 
megfelel a működtetési jog 
engedélyezési feltételeinek 

– h: a megjelenéstől számított 
30 napon belül, 
– e. h.: a h: lejártát követő 30 
napon belül, 
– szolg. lakás biztosítása szemé-
lyes egyeztetés tárgyát képezi, 
– az álláshely betölthető 2010. 
VI. 1. napjától, 
– pályázatok benyújtása: zárt 
borítékban „Gyermekorvosi 
pályázat” megjelöléssel, dr. 
Czira Szabolcs polgármester-
nek címezve (2750 Nagykőrös, 
Szabadság tér 5.), 
– felvilágosítás kérhető Aczél 
Zoltánnétól, a Humánszolgálta-
tási Iroda vezetőjétől a 06 (53) 
550-341-es telefonszámon 

    

*** 

    

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 65.) pályázatot ír ki a II. számú 
háziorvosi (vegyes) körzet háziorvosi állásának közalkalmazotti jogviszonyban, majd a későbbiekben vállalkozási formában 
történő betöltésére. 

Feladatok: 
– felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás területi ellátási kötelezettséggel; 

– hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való részvétellel. 

Az állás betöltésének feltételei: 
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek; 

– büntetlen előélet; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásába vétel igazolása; 

– háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása. 

Előnyben részesül, aki legalább 3 év szakmai gyakorlattal és gyermekorvosi szakképesítéssel is rendelkezik. 

A pályázathoz csatolni szükséges: 
– részletes személyi és szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– végzettséget és szakirányú végzettséget, valamint szakvizsgákat igazoló okiratok hiteles másolata. 

Bérezés a Kjt. szerint, majd vállalkozási formában történő ellátás esetén a MEP-szerződés szerint.  

Szolgálati lakás biztosított. 
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A pályázatokat Lajtai Sándorné polgármesterhez, az önkormányzat címére (2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 65.) lehet benyújtani 
jelen hirdetés megjelenését követő 30 napon belül. 

Elbírálás: a benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés. 

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 

További tájékoztatás a 06 (53) 385-001-es telefonszámon kérhető. 

    

Somogy megye 

    

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

    

Tolna megye 

    

Vas megye 

    

Veszprém megye 

    

Zala megye 
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Margit Kórház Pásztó (3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet intézeti gyógyszertárában gyógyszerész munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: jogszabályban meghatározott, végzettségének megfelelő szakmai feladatok ellá-
tása, szakmai és gazdasági ügyviteli feladatok, gyógyszerkiadás, gyógyszerkészítés, illetve ellenőrzésük; szakmai tanácsadás, 
tájékoztatás, fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek rendelése, kiadása; részvétel a gyógyszerellátás megszervezé-
sében, gyógyszerek beszerzésében; tárolásának, elosztásának ellenőrzése; dokumentációs tevékenységek, minőségirányítási 
rendszerrel kapcsolatos feladatok, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.  

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a KSZ. rendelkezései az irány-
adók.  

Pályázati feltételek: 
– egyetem, gyógyszerész szakán szerzett diploma; 

– gyógyszerészi – legalább 1-3 év – szakmai tapasztalat; 

– gyakorlott szintű szoftverismeret; 

– büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

– angol nyelvből középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás; 

– gyógyszerészi – legalább 3-5 év – szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 



 

16. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY  2721 

 

A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány: büntetettek nyilvántartásában nem szerepel, foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 
nem áll; 

– egészségügyi alkalmasság, működési nyilvántartás igazolása; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a bíráló bizottság tagjai 
megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2010. december 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Boczek Tibor igazgató-főorvos nyújt, a +36 (70) 521-177-es telefon-
számon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a Margit Kórház Pásztó címére (3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni az azonosító számot: 28-18/2010., valamint a munkakör megnevezését: „gyógyszerész”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– Pásztó Város Önkormányzat honlapja www.paszto.hu. 

– Pásztó Városi Televízió 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pkorhaz.hu honlapon szerezhet. 

Publikálás időpontja: 2010. augusztus 2. 

    

*** 

    

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház főigazgatója (2800 Tatabánya II., Dózsa Gy. u. 77.) pályázatot 
hirdet közalkalmazotti jogviszonyban szakgyógyszerészi  álláshelyre. 

Pályázati feltétel: 
– gyógyszerészdiploma; 

– szakgyógyszerész végzettség. 

Bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint. 

Feladata: manuális készítmények előállítása, gyári gyógyszerek megrendelése, bevételezése és kiadása az osztályoknak. Az 
intézményben citosztatikus keverékinfúzió elállítása történik a gyógyszertár keretein belül. Alkalomszerűen ebben a tevékeny-
ségben is részt kell vennie az állást elnyerő gyógyszerésznek. 

A jelentkezéshez csatolandó: 
– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat; 

– GYONY-ba történt felvétel igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– hozzájárulást a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 10. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati felhívás a KSZK honlapján is megtekinthető. 

Garzonházban férőhely biztosított. 

A pályázati anyagot a Főigazgatói Titkárságra (fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) dr. Fain András 
orvosigazgatóhoz kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.). A borítékra ráírandó: „Pályázat szakgyógyszerészi állás-
helyre”. Telefon: 06 (34) 515-470. 
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A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (1116 Budapest, Tétényi út 12–16.) főigazgatója pályázatot hirdet a Speciális In-
tenzív ápolási egységre ápolási egységvezető beosztásra. 

A munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: irányítja és felügyeli az ápolási feladatok elvégzését, anyagi eszközök haté-
kony felhasználását, valamint a házirend, munkarend betartását. 

A pályázat elnyerésének feltétele: főiskola vagy egyetemi végzettség, intenzív szakápolói vagy ennek megfelelő szakvizsga, 
legalább fél éves vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– szakmai önéletrajz; 

– szakirányú végzettség hiteles másolata; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerjék; 

– erkölcsi bizonyítvány. 

Egyéb információ: bérezés Kjt. feletti. 

A pályázat benyújtási határideje: a megjelenéstől számított 30. nap. A pályázat benyújtásának helye: Humánpolitikai Igazgató-
ság (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.). 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül. 

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet: dr. Záray Gyuláné ápolási igazgatónál, t: 464-8708. 

    

*** 

    

Csaroda Községi Ö. 
4844 Csaroda, 
Beregszászi utca 14/B 

területi védőnő 
Munkahely megnevezése: 
4844 Csaroda, Beregszászi u. 
6., 4843 Hetefejércse, Fő u. 1., 
4845 Tákos, Kossuth Lajos u. 
51. 

– büntetlen előélet, cselekvő-
képesség, 
– 49/2004. (V. 21.) ESZCSM 
rend. 2. § (1) bekezdésben 
meghatározott felsőfokú v., 
– cs: részletes sz.ö., 
– v.-et igazoló d. másolat, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat személyes ada-
tok kezelésére 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a KSZK honlapján történő 
megjelenéstől (2010. VIII. 1.) 
számított 30. nap, 
– e. h.: 2010. X. 30., 
– 3 hónapos próbaidő, 
– a kinevezés határozatlan 
időre szól, 
– a tev. kezdete: 2010. XI. 1., 
– jelentkezni lehet: Király Béla 
polgármesternél, t: 06 (45) 
484-801, 
– pályázatok benyújtása sze-
mélyesen vagy postai  úton a 
hirdető címére 

    

*** 

    

Szent Erzsébet K. 
Nonprofit Közhasznú Kft. 
5100 Jászberény, 
Szelei út 2. 

szülésznő (3) 
OKJ ápoló (2) 
endoszkópos szakasszisztens 

 – b: és lakásmegoldás szemé-
lyes megbeszélés alapján, 
– a szabályszerűen összeállí-
tott pályázati anyag benyúj-
tása K. címére (5100 Jászbe-
rény, Szelei út 2.), 
– a pályázatokról bővebb 
felvilágosítást dr. Bálint Péter 
ügyvezető és Jánosiné Kiss 
Zsuzsanna mb. ápolási ig. ad 
személyesen vagy telefonon 
– t: (57) 500-200 

    

*** 
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A Margit Kórház Pásztó (3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
§ alapján pályázatot hirdet: 

Járóbeteg szakrendelésre 2 fő gyógytornász munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: gyógytornász feladatok teljes körű ellátása, önállóan, szakorvos utasításai alapján, 
házi betegápolás területén is. Változó munkahely. Dokumentáció vezetése az orvos-informatikai rendszerben. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a KSZ. rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– főiskola, gyógytornász szakon,  

– gyógytornászi munkakörben szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű számítógépes programok alkalmazása; 

– büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– gyógytornász munkakörben – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz, iskolai és szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány: büntetlen előélet, foglalkozás gyakorlásának eltiltása hatálya alatt nem áll, 
nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a bíráló bizottság tagjai megismerhetik, egészségügyi alkalmasság. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően, de legkorábban 2010. december 1-jétől. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Boczek Tibor igazgató főorvos a +36 (70) 521-177-es telefonszámon és 
Lukács Józsefné ápolási igazgató a 06 (32) 325-6100 -os telefonszámon nyújt. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Margit Kórház Pásztó címére történő megküldésével (3060 
Pásztó, Semmelweis út 15–17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28-17/2010., 
valamint a munkakör megnevezését: „2 fő gyógytornász”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
– Pásztó Város Önkormányzat honlapja: www.paszto.hu. 

– Pásztó Városi Televízió. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pkorhaz.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. július 26. 
    

*** 
    

Rozsály Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4971 Rozsály, Kossuth u. 21/a) pályázatot hirdet Rozsály, Zajta községekben 
területi védőnői feladatok ellátására, védőnői munkakör közalkalmazotti formában történő betöltésére. 

A védőnő működési területe: Rozsály és Zajta közigazgatási területe. 

Pályázati feltételek: 
– egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett főiskolai végzettség, 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolandó: 
– diploma hiteles másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai program; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázati anyagát; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér. 
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Juttatások: Kjt. szerinti bérezés. 

– szükség esetén a lakáskérdés megoldható. 

Információk: 
– a pályázat benyújtásának határideje: a KSZK honlapon (2010. augusztus 26.) történő közzétételtől számított 15 napon belül  

– a pályázat elbírálásának határideje: a határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés; 

– az állás betölthető: a pályázat elbírálását követő hónap első napától; 

– a munkaviszony időtartama: határozatlan idejű (3 hónap próbaidővel); 

– a pályázatról érdeklődni lehet: Sztolyka Zoltán polgármestertől a 06 (44) 368-136-os telefonszámon. 

Egyéb: a pályázat benyújtható: „PÁLYÁZAT VÉDŐNŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE” címzetű borítékban, 1 példányban. 

Cím: Rozsály Községi Önkormányzat polgármesterének, 4971 Rozsály, Kossuth u. 21/a. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a beérkezett pályázatok formai szempontból történő vizsgálatára 
és bírálatára. 

    

*** 

    

Vecsési Eü. Szolgálat 
Ig. főorvosa 
2220 Vecsés, 
Telepi út 68. 

területi védőnő 
A betöltendő m.-kör, ellátan-
dó feladatok: a területi védő-
női ellátásról szóló 49/2004. 
(V. 21.) ESZCSM rend.-ben 
meghatározottak 

– eü. főiskolai karon szerzett 
védőnői okl., 
– működési nyilvántartási 
szám, 
– büntetlen előélet, 
– alapszintű számítástechni-
kai ismeret, 
– e: jogosítvány, 
– cs: 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– iskolai v.-et igazoló iratok 
másolata, 
– sz.ö., 
– hozzájárulás a pályázat 
elbírálásában részt vevők 
betekintési jogához 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a h: lejártát követő 30. 
nap, 
– az állás a pályázatok elbírálása 
után azonnal betölthető, 
– pályázatok benyújtása: zárt 
borítékban a vecsési Eü. Szolgá-
lat Ig. főorvosához, dr. Szarvas 
Tiborhoz (2220 Vecsés, Telepi 
út 68.), a borítékra ráírandó: 
„Pályázat védőnői állás betölté-
sére”, 
– a pályázat kiírója a pályázat 
eredménytelenné nyilvánítá-
sának jogát fenntartja 

    

*** 

    

Zagyvarékas Községi Ö. 
5051 Zagyvarékas, 
Rákóczi út 56. 

II. számú Védőnői Körzet 
körzeti védőnő 

– büntetlen előélet, cselekvő-
képesség, 
– szakirányú felsőfokú v., 
– cs: 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– iskolai v.-et igazoló iratok 
másolata, 
– részletes ö. 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a KSZK honlapján (2010. 
VIII. 13.) való megjelenéstől 
számított 30. nap, 
– e. h.: a h.-t követő 30. nap, 
– az állás a pályázatok elbírálása 
után azonnal betölthető, 
– a kiíró a pályázat eredmény-
telenné nyilvánításának jogát 
fenntartja, 
– lakás megoldható, 
– pályázatok benyújtása: zárt 
borítékban az Ö. polgármes-
teréhez (5051 Zagyvarékas, 
Rákóczi út 56.), a borítékra 
kérjük ráírni: „Pályázat védő-
női álláshely betöltésére” 

    

*** 
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Zalabér Község Önkormányzata (8798 Zalabér, Rákóczi u. 2.) az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet 
Batyk, Zalabér, Zalavég községek közigazgatási területére kiterjedő körzeti védőnő munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Zalabér székhellyel, Batyk, Zalabér, Zalavég községek közigazgatási területe. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCSM rendeletben foglaltak 
szerint védőnői feladatok és iskola-egészségügyi feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél; 

– büntetlen előélet; 
– cselekvőképesség; 

– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt 
vagy letelepedett jogállás. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– a végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– pályázó szakmai önéletrajza; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázat eredményes elbírálásának időpontját követően, legkoráb-
ban 2010. október 1. napjától tölthető be, 3 hónap próbaidő kikötése mellett. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 13., 16 óra. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gérczei Ildikó polgármester nyújt a 06 (83) 376-001-es vagy 06 (30) 351-
0738-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton Zalabér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Géreczei Ildikó pol-
gármesternek címezve (8798 Zalabér, Rákóczi u. 2.), a borítékon feltüntetve: „védőnői pályázat”. Személyesen: Csóti Zsuzsanna 
körjegyzőnél (Zalabér-Zalavég Községi Önkormányzatok Körjegyzősége, 8798 Zalabér, Rákóczi u. 2.). 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Batyk, Zalabér, Zalavég Községi Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttes 
ülésén. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 20. 

A pályázati kiírás közzététele: www.kszk.gov.hu. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk: igény esetén Zalavég településen szolgálati lakás biztosított. A 
képviselő-testületek fenntartják a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítsék. 
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Békés Város Képviselő-testülete (5630 Békés, Petőfi S. u. 2.) pályázatot hirdet Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intéz-
mény és Rendelőintézet (5630 Békés, József A. u. 5.) intézményvezető igazgatói munkakör betöltésére. 

A vezetői megbízás szintje: magasabb vezető. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2011. január 1. 

A jogviszony időtartama: határozatlan. 
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A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama: határozatlan. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok felsorolása: 
– vezetői feladatok: munkáltatói, gazdálkodói jogkör gyakorlása; 

– szakmai feladatok: Békés város egészségügyi ellátásának szervezése, továbbá az alapító okiratban megjelölt egyéb feladatok 
ellátása. 

A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat: 
– orvostudományi (vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányon szerzett képesítés a jogszabályban 
biztosított mentesítés lehetőségével; 

– legalább 5 év vezetői gyakorlat a jogszabályban biztosított mentesítés lehetőségével. 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása: 
– diplomamásolat(ok); 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– vezetői program; 

– 5 év vezetői gyakorlat igazolása; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul; 

– nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvényben előírt vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség  vállalásáról. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 30. 

A pályázat benyújtásának módja: ajánlott küldeményként vagy személyesen. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 30. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a bírálóbizottság (Egészségügyi és Szociális Bizottság) személyes meghallgatást köve-
tő javaslatára a képviselő-testület minősített többséggel dönt. 

    

*** 

    

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (1023 Budapest, Frankel Leó út 25–29.) az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A §-a 
alapján pályázatot hirdet Molekuláris Genetikai Laboratóriumba biológus munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, próbaidővel. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 1023 Budapest, Frankel Leó út 25–29. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: molekuláris biológiai vizsgálatok diagnosztikus és kutatási célból történő végzése 
(pl.: PCR, Realtime PCR, szekvenálás … stb.) a reumatológia területén. 

Illetmény és juttatások: az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) irányadásával. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem TTK, biológusdiploma; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– büntetlen előélet; 

– a munkakörbe tartozó feladatok legalább 3 éves gyakorlat birtokában, a molekuláris technikák készség szintjén való rutinszerű 
végzése. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– PhD.; 

– tudományos aktivitás; 

– nyelvismeret. 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– diploma fénymásolata; 

– személyi és szakmai önéletrajz (publikációs jegyzékkel); 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bizottság megismerheti; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 17. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Málicsné Bozzay Marianna nyújt a 4388-326-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
postai úton, a pályázatnak az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet címére történő megküldésével (1023 Budapest, 
Frankel Leó út 25–29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: F 115/1/2010., valamint 
a munkakör megnevezését: biológus; 

vagy 

elektronikus úton Málicsné Bozzay Marianna részére a bozzay.mariann@mail.orfi.hu e-mail címen keresztül.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a megfelelt pályázatok kiválasztása után, személyes meghallgatás következik. A bi-
zottság javaslatára, a munkáltatói jogkörgyakorló dönt az eredményről, melyről minden pályázót kiértesítünk. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 17. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ORFI honlapján: www.orfi.hu: 2010. augusztus 2. 

– KSZK honlapján: www.kszk.gov.hu: 2010. augusztus 2. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információk: ideiglenesen szállón történő elhelyezés biztosított 
    

*** 
    

Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház (1089 Budapest, Üllői út 86.) pályázatot hirdet Informatikai Osztályra osz-
tályvezető (vezetői megbízással) beosztás betöltésére. 

Feladat: az Informatikai Osztály vezetése, tevékenységének irányítása. A kórház informatikai rendszereivel kapcsolatos üzemelte-
tési, fejlesztési, integrációs és támogató funkciók szervezése, koordinálása. A kórház informatikai rendszerei folyamatos, stabil, 
megbízható és biztonságos üzemeltetésének biztosítása. Informatikai adatbiztonság fejlesztése, megvalósulásának felügyelete. 
Informatikai szabályozások, folyamatok aktualizálása/kidolgozása, bevezetése, fejlesztése, működtetése, karbantartása. Javaslat-
tétel a szükségessé váló, illetve a stratégiai célok eléréséhez szükséges informatikai fejlesztésekre, beszerzésekre. Az egészség-
ügyben releváns jelentések elkészítésének informatikai támogatása. 

Feltétel: 
– felsőfokú szakirányú végzettség; 

– informatikai fejlesztés/üzemeltetés területén szerzett többéves gyakorlat; 

– egészségügyi intézményben, kórházi rendszerek szerver oldali üzemeltetésében szerzett tapasztalat; 

– középfokú, „C” típusú angolnyelv-vizsga. 

Előny: 
– vezetői tapasztalat; 

– web-es környezetben szerzett rendszerfejlesztési tapasztalatok (Java, PHP, Perl); 

– MS alapú technológiák magas szintű ismerete; 

– tárgyalási szintű angolnyelv-tudás; 

– költségvetési intézménynél munkaügyi, személyügyi területen szerzett tapasztalat. 

A pályázathoz csatolandó: 
– motivációs levél; 

– a végzettséget, képesítéseket igazoló okiratok másolata; 

– fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz; 

– rövid vezetési és szakmai koncepció; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat, amely szerint a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tagja megismerheti. 
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Bérezés: Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

Pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 15. nap. 

A pályázatot Tóth Katalin humánerőforrás-gazdálkodási osztályvezetőnek címezve (1089 Budapest, Üllői út 86.) egy példányban 
kell benyújtani. 

Az állás a pályázat elbírálását követően, 2010. október 1-jétől betölthető. 

    

*** 

    

Margit Kórház Pásztó (3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
§ alapján pályázatot hirdet műszaki osztályvezetői megbízással szakmérnöki munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A kórház, szakrendelők és gondozók épületfenntartással, működtetéssel kapcsolatos munkáinak tervezése, elvégzése, elvégezte-
tése, ellenőrzése; orvostechnikai és kórháztechnikai berendezések, műszerek, eszközök szakszerű és biztonságos üzemeltetése, 
karbantartása, ellenőrzése; használatuk belső oktatása; dokumentálások, selejtezés-előkészítés, gép-, eszköz- és műszergazdál-
kodás feladatai; műszerek, berendezések telepítését, javítását követő szakszerű átvétel, dokumentációk ellenőrzése; energia- és 
vízfogyasztás mérése, ésszerűsítése és minimalizálása; szakterületén a beszerzési, raktározási feladatok gazdaságos megszerve-
zése; beruházási, fejlesztési tevékenységek koordinálása; beosztott dolgozók irányítása, ellenőrzése, adminisztrációs munkák 
végzése; kapcsolattartás felső vezetéssel, külső szállítókkal, szolgáltatókkal; tűz-, munka-, katasztrófa és környezetvédelmi felada-
tok koordinálása, elvégzése. 

Illetmény és juttatások: a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a KSZ. rendelkezései az irány-
adók, valamint megbeszélés alapján. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, villamosmérnök- vagy gépészmérnök-diploma és klinikai és kórház-üzemeltető szakmérnöki vagy orvostechnikai 
szakképesítés; 

– egészségügyi intézményben műszaki területen legalább 3-5 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű internetes alkalmazások; 

– büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– emelt szintű szakképesítés, környezetvédelmi, munkavédelmi, energetikus szakképesítés; 

– angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás; 

– német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga; 

– vezetői beosztásban legalább 1-3 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek; 

– kórházban szerzett műszergazdálkodási szakmai tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: jó szintű kommunikációs készség, gyors döntési képesség, empátia. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
– motivációs levél; 

– önéletrajz, iskolai és szakképzettségeket igazoló okiratok másolatai; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány: büntetettek nyilvántartásában nem szerepel, foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a bírálóbizottság tagjai megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2010. november 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 17.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Boczek Tibor igazgató főorvos a +36 (70) 521-177-es telefonszámon és 
Dombos Jenő gazdasági ig. a +36 (30) 924-4466 -os telefonszámon nyújt. 
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A pályázatok benyújtásának módja:  
– postai úton, a pályázatnak a Margit Kórház Pásztó címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 28-16/2010., valamint a munkakör megnevezését: 
szakmérnök.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 27.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Pásztó Város Önkormányzat honlapja: www.paszto.hu 

Pásztó Városi Televízió 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pkorhaz.hu honlapon szerezhet.  
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. július 26. 

    

*** 

 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (2600 Vác, Március 15. tér 11.) pályázatot hirdet a Jávorszky Ödön Városi Kórház 
gazdasági igazgatói munkakörének betöltésére. 

A munkaviszony időtartama: 
Határozatlan idejű munkaviszony a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályai szerint. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő.  

A munkavégzés helye:  
Jávorszky Ödön Városi Kórház 

2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A gazdasági igazgató irányítja és ellenőrzi az önálló költségvetési szerv gazdasági (pénzügyi, műszaki, üzemeltetési stb.) szerve-
zetét, iránymutatást ad a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához, ellenőrzi azt. 

Munkabér és juttatások: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, megegyezés alapján. 

Pályázati feltételek: 
– felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli v.; 

– legalább 5 éves gazdasági vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolatai; 

– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés; 

– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– pályázati feltételként előírt vezetői gyakorlat igazolása; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges keze-
léséhez, továbbá arról hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagba betekinthetnek, a személyes adatokat meg-
ismerhetik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalását kéri; 

– a 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat; 

– a Munka Törvénykönyve 191. §-a szerinti előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 8. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázati anyagot egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani dr. Bóth János polgármester címére (Vác Város Polgármeste-
ri Hivatal 2600 Vác, Március 15. tér 11.) A borítékon fel kell tüntetni: „Jávorszky Ödön Városi Kórház gazdasági igazgatói pályázat”. 
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt) 20/A §-ában, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 4. §-ában foglaltaknak megfelelően. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. október. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kszk.gov.hu  2010. augusztus 10., www.vac.hu 2010. augusztus 3. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.javorszky.hu honlapon szerezhető. 

 

 
 

================ 



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét

Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás
során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után
semmissé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást
szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi,
ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben
értelmezhetõ „harmadik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette
kutatócsoport, Kahler Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ –
jelentésében feltárja egyfelõl a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika
összefüggéseit, másfelõl az 1944 decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi
jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû
párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb
részletekbe menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini
birodalom, hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem
engedték a végrehajtó és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását?
Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a
politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és
ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet
támasztja alá.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .....................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ...................................................................................................................................................................

Utca, házszám: ..........................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Oros Paulina fordításában

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

A szerzõ huszonöt év alatt szinte tagjává vált a Kennedy családnak, akik leginkább mégis a
fõzõtudományát becsülték.

Ez a könyv a legemlékezetesebb eseményeken feltálalt fogások receptjeivel lepi meg az
olvasót, miközben kedves történetei rendhagyó memoárként a család mindennapjaiba is
betekintést adnak, kellemes kikapcsolódást kínálva mindenkinek, aki érdeklõdik hírességek
élete és szokásai iránt.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4200 forint áfával) ......... példányban, és kérem,
juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ..................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ...............................................

Utca, házszám: .......................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .......................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla
kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a
számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és
gazdasági környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok
húzódnak meg. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos
Szerzõdés alapelvei csak néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás
tekintetében is iránymutatók lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a
gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv
széles körû nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai
megfontolásokat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens,
áttekinthetõ jogrendszer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek
magatartását, annak érdekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és
az európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami
alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció
„kulisszatitkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári
jogi és büntetõjogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a
politikusok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének
javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ..................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ................................................................................

Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában

megjelent

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel eredményesen
tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti programozási idõszakban
még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó
önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi
önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás
kapcsán számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat,
gondolkodásmód-, illetve szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi
munka, amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek és központi projektek és pályázatok
formájában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a
kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata, a
stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenységtervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõsség,
hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével, a
Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámoláshoz
szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre a
helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok
keretében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájárul a
szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép- vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
A kiadvány hasznos segítséget nyújt a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... példányban,
és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ............................................................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..........................................................................................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...................................................................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

…………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû kötetét

A könyv szerzõje, Dr. Elek Balázs PhD nem csupán sportvadász – vadászõsök leszármazottja –, hanem
egyúttal a Debreceni Ítélõtábla gyakorló büntetõbírája is, aki a könyvben nem csupán jogászok
számára gyûjtötte össze közérthetõ stílusban mindazon jogi elõírásokat, amelyek a vadászat
gyakorlása során büntetõjogi következményt vonhatnak maguk után. A szerzõ mûvét könnyen
érthetõvé teszi, amikor büntetõbírói tudását és tapasztalatát felhasználva konkrét esetekkel példázza
az általa leírtakat. A kötetben a szerzõ a vadorzókkal kapcsolatos magatartástól kezdõdõen, a
vadászbalesetek értékelésén keresztül, a kóbor állatok elpusztításáig bezárólag szinte minden olyan
eseményt feldolgoz, amelyekkel a gyakorlatban mind a hivatásos, mind a sportvadászok kapcsolatba
kerülhetnek.

A kötet 178 oldal terjedelmû, ára 3213 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû, 178 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3213 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ...............................................................................................................................................................

Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ
megjelentette

Hargitai József

Jogi fogalomtár

címû kiadványát

A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000 szócikkben,
a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a
fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által
használt fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is,
egymástól eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a
fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes,
lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe.
(„DNS-profil”, „EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos
kézikönyv, hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv
dzsungelében.

A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.

Ára: 8399 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Megrendeljüka Jogi fogalomtárcímû kiadványt (ára: 8399 Ftáfával) ................. példányban, éskérjük juttassákel
az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..................................................................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás

Szerkeszti a Nemzeti Erõforrás Minisztérium, Jogi, Közigazgatási és Kormányzati Koordinációs Fõosztály.
Szerkesztõség: 1054 Bp., Arany János utca 6–8. Telefon: 795-1347. Fax: 795-0192.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1085 Bp., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi B. u. 6., 1394 Budapest 62. Pf.: 357, vagy faxon: 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Megjelenik havonta kétszer. 2010. évi éves elõfizetési díj: 45 612 Ft, fél évre: 22 806 Ft. Egy példány ára: 2040 Ft.
A pályázati hirdetésektõl eltérõ hirdetések felvétele a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál (1085 Bp., Somogyi Béla utca 6.) történik.
Amennyiben a megrendelõ a hirdetésében emblémát kíván megjelentetni, azt tartozik a megrendeléséhez fotózásra alkalmas
módon mellékelni.
HU ISSN 1419-029X

Formakészítés: Sprint Kft.
10.2361 – Nyomja: a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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