
ÁRA: 2040 FT

TARTALOM

LX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1761–1864. OLDAL 2010. április 9.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

I. RÉSZ
Személyi rész

Közlemény állami és szakmai kitüntetések, elismerések
adományozásáról .......................................................................... 1763

II. RÉSZ
Törvények, országgyûlési határozatok,

kormányrendeletek és -határozatok,

2010. évi XXIX. törvény a Magyar Köztársaság és az Indiai
Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyez-
mény kihirdetésérõl ..................................................................... 1767

75/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi in-
tézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008.
(XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról ................................. 1783

79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi állam-
igazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bír-
ság megfizetésének részletes szabályairól........................... 1786

III. RÉSZ
Egészségügyi és egyéb miniszteri rendeletek

és utasítások

8/2010. (III. 12.) EüM rendelet a dimetil-fumarát biocidot
tartalmazó termékek forgalmazásának megtiltásáról
szóló 14/2009. (IV. 29.) EüM rendelet módosításáról ....... 1788

9/2010. (III. 18.) EüM rendelet a kézilõfegyverek, lõszerek,
gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának
egészségi alkalmassági feltételeirõl és vizsgálatáról szó-
ló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról................ 1788

10/2010. (III. 19.) EüM rendelet a fertõzõ betegségek és a
járványok megelõzése érdekében szükséges járvány-
ügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
módosításáról................................................................................. 1794

11/2010. (III. 19.) EüM rendelet az egészségügyi szolgálta-
tók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, vala-
mint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl szóló 2/2004.
(XI. 17.) EüM rendelet módosításáról..................................... 1795

12/2010. (III. 23.) EüM rendelet az Európai Közösségi jog
hatálya alá tartozó, feltétel nélküli elismerésre kerülõ
egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a ké-
pesítés megszerzésérõl szóló egyéb tanúsítványok
megnevezésérõl és az ezen okiratok birtokosaival azo-
nos jogállású személyek körérõl szóló 4/2008. (I. 16.)
EüM rendelet módosításáról..................................................... 1807

IV. RÉSZ
Irányelvek, tájékoztatók

V. RÉSZ
Közlemények

Az egészségügyi miniszter közleménye szakmai prioritá-
sok meghatározásáról ................................................................. 1811

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
közleménye orvostechnikai eszköz forgalmazása fel-
függesztésének megszüntetésérõl......................................... 1811

Az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár közleménye az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl ................ 1812

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 37/2010. (EüK. 8.) OTH
közleménye Szombathely B-46 OKK számú kút vize szá-
mára természeteses ásványvíz megnevezés használatá-
nak engedélyezésérõl.................................................................. 1814

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 38/2010. (EüK. 8.) OTH
közleménye Alap B-37 OKK számú kút vize számára ter-
mészetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl .......................................................................... 1814

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 39/2010. (EüK. 8.) OTH
közleménye Alap B-38 OKK számú kút vize számára ter-
mészetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl .......................................................................... 1814

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 40/2010. (EüK. 8.) OTH
közleménye Cégénydányád K-20 OKK számú kút vize
számára természetes ásványvíz megnevezés használa-
tának engedélyezésérõl.............................................................. 1814

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 41/2010. (EüK. 8.) OTH
közleménye Debrecen B-1771 OKK számú kút vize szá-
mára természetes ásványvíz megnevezés használatá-
nak engedélyezésérõl.................................................................. 1815

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 42/2010. (EüK. 8.) OTH
közleménye Hajdúszoboszló B-345 OKK számú kút vize
számára természetes ásványvíz megnevezés használa-
tának engedélyezésérõl.............................................................. 1815

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 43/2010. (EüK. 8.) OTH
közleménye Kaposvár B-319 OKK számú kút vize számá-
ra természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl .......................................................................... 1815

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 44/2010. (EüK. 8.) OTH
közleménye Demjén K-11 OKK számú kút vize számára



1762 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY                                                                                      8. szám

természetes ásványvíz megnevezés használatának en-
gedélyezésérõl ............................................................................... 1815

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 45/2010. (EüK. 8.) OTH
közleménye Igal B-21 OKK számú kút vize számára ter-
mészetes ásványvíz megnevezés használatának enge-
délyezésérõl .................................................................................... 1816

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 46/2010. (EüK. 8.) OTH
közleménye Mosonmagyaróvár K-136 OKK számú kút
vize számára természetes ásványvíz megnevezés hasz-
nálatának engedélyezésérõl ..................................................... 1816

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 47/2010. (EüK. 8.) OTH
közleménye Dombóvár K-54 OKK számú kút vize számá-
ra gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezé-
sérõl.................................................................................................... 1816

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 48/2010. (EüK. 8.) OTH
közleménye Dombóvár K-60 OKK számú kút vize számá-
ra gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezé-
sérõl.................................................................................................... 1816

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 49/2010. (EüK. 8.) OTH
közleménye Kaposvár B-69/A OKK számú kút vize szá-
mára gyógyvíz megnevezés használatának engedélye-
zésérõl ............................................................................................... 1817

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 50/2010. (EüK. 8.) OTH
közleménye Egerszalók K-7 OKK számú kút vize számára
gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl 1817

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 51/2010. (EüK. 8.) OTH
közleménye Hévízi-gyógytó vize számára gyógyvíz
megnevezés használatának engedélyezésérõl .................. 1817

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 52/2010. (EüK. 8.) OTH
közleménye Marcali K-19 OKK számú kút vize számára
gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl 1817

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 53/2010. (EüK. 8.) OTH
közleménye Hódmezõvásárhely B-1092 OKK számú kút

vize számára gyógyvíz megnevezés használatának en-
gedélyezésérõl ............................................................................... 1817

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 54/2010. (EüK. 8.)
OTH közleménye Paks B-129 OKK számú kút vize számá-
ra gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezé-
sérõl.................................................................................................... 1818

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 55/2010. (EüK. 8.) OTH
közleménye Szombathely B-46 OKK számú kút vize szá-
mára gyógyvíz megnevezés használatának engedélye-
zésérõl ............................................................................................... 1818

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) közleménye a
helyes laboratóriumi gyakorlat (Good Laboratory Prac-
tice, GLP) alkalmazását biztosító program 2009. évi vég-
rehajtásáról és a 2010. évi Nemzeti GLP- programról ...... 1818

A Gyermekneurológia Alapítvány közleménye a személyi
jövedelemadóból 2008. évben befolyt támogatási
összeg fehasználásáról ................................................................ 1835

A szívbeteg gyermekek védelmében Alapítvány közlemé-
nye 2009. évi tevékenységérõl szóló közhasznúsági je-
lentésérõl ......................................................................................... 1836

A Bajcsy Kórházért, Kõbánya és Rákosmente Egészségéért
Alapítvány közleménye 2009. évi közhasznúsági
jelentésérõl...................................................................................... 1837

VI. RÉSZ
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár

közleményei

VII. RÉSZ
Vegyes közlemények

Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok ér-
vénytelenítésérõl........................................................................... 1838

Pályázati hirdetmény betölthetõ állásokra............................... 1839



I. RÉSZ
Személyi rész

Közlemény állami és szakmai kitüntetések, elismerések adományozásáról

2010. március 15-e, nemzeti ünnepünk alkalmából dr. Székely Tamás miniszter úr állami
kitüntetéseket adott át.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt (polgári tagozat) állami kitüntetésben részesült:

A tüdõgyógyászat, ezen belül a bronchológia terén végzett szakmai, tudományos munkássága, valamint menedzseri,

vezetõi tevékenysége elismeréseként Prof. dr. Strausz János, az orvostudomány doktora, az Országos Korányi TBC és

Pulmonológiai Intézet fõigazgató-fõorvosa.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt (polgári tagozat) állami kitüntetésben részesült:

Kiemelkedõ intézményvezetõi, szakorvosi és gyógyítói tevékenysége elismeréseként dr. Boczek Tibor, a pásztói Margit

Kórház igazgató-fõorvosa.

Az egészségügyi ellátás területén végzett négy évtizedes gyógyítói és vezetõi tevékenysége elismeréseként dr. Küttel

Péter, a budapesti Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézet volt fõigazgatója.

A virológia területén végzett több évtizedes kutatói, oktatói és publikációs tevékenysége elismeréseként dr. Szûcs

György, az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézet Mikrobiológiai Laboratóriumának nyugalmazott osztályvezetõ

fõorvosa.

A közegészségügy és a járványügy területén végzett sokirányú munkássága elismeréseként Zombori Józsefné dr.

Molnár Kornélia, helyettes országos tisztifõorvos.

Az akupunktúrás gyógyítás területén végzett több évtizedes kiemelkedõ elméleti és gyakorlati tevékenysége

elismeréseként dr. Pesztenlehrer István, belgyógyász, címzetes egyetemi docens, a Magyar Akupunktúrás Orvosok

Társaságának alelnöke.

A Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt (polgári tagozat) állami kitüntetésben részesült:

Az égés-sérült gyermekek gyógyulásáért végzett áldozatos és kimagasló szakmai munkájáért dr. Csorba Éva, a

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza Égéssérült Gyermekeket Gyógyító Országos Központ

vezetõ fõorvosa.

Több évtizedes kiemelkedõ szakmai és közéleti tevékenysége elismeréseként dr. Magda Tamás, tüdõgyógyász

szakorvos, a dombóvári Tüdõbeteggondozó Intézet volt vezetõje.

Több évtizedes kiemelkedõ szakmai és közéleti tevékenysége elismeréseként dr. Rejtõ Márta, szemész szakorvos, a

tiszaújvárosi Városi Rendelõintézet fõorvosa

A Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat) állami kitüntetésben részesült:

Tószeg községben végzett negyven éves gyógyító-megelõzõ munkájáért dr. Csizmás Istvánné dr. Bruck Lujza, Tószeg

Község Fogorvosi Szolgálatának fõorvosa.

Az egészségügyben végzett több évtizedes munkája elismeréseként Haryné dr. Riedl Erika Krisztina, a Honvédelmi

Minisztérium Állami Egészségügyi Központ Radiológiai Osztály osztályvezetõ fõorvosának helyettese.

Három évtizedes kiemelkedõ gyógyszerészi munkája elismeréseként Molnár Zoltánné, a mezõfalvi Nádor

Gyógyszertár gyógyszerésze.
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2010. március 15-e, nemzeti ünnepünk alkalmából dr. Székely Tamás miniszter úr szakmai
elismeréseket adományozott:

Semmelweis díjban részesült:

A laboratóriumi diagnosztika területén végzett kiemelkedõ szakmai tevékenysége elismeréseként dr. Debreczeni

Lóránd, egyetemi magántanár, a Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Központi Laboratórium osztályvezetõ

fõorvosa.

Az influenza-oltóanyag kutatás és gyártás területén elért kimagasló eredményeiért dr. Jankovics István, osztályvezetõ

fõorvos, az Országos Epidemiológiai Központ Légúti Vírus Osztálya vezetõje.

Az egészségmegõrzés, a betegségek megelõzése és a gyógyítás terén közel fél évszázadon át végzett kiemelkedõ

munkássága elismeréseként dr. Koós Rozália, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar II. számú

Gyermekgyógyászati Klinika nyugalmazott egyetemi decense.

Az újszerû mûtéti eljárások bevezetésében és a hazai szemészképzésben elért kimagasló eredményeiért Prof. dr.

Süveges Ildikó, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Szemészeti Klinika nyugalmazott egyetemi

tanára.

Kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült:

Prof. dr. Hódi Klára, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara Gyógyszertechnológiai Intézetének

egyetemi tanára.

dr. Horváth J. Attila, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központ Aneszteziológiai és

Intenzív Terápiás Intézetének nyugalmazott igazgató-helyettese, egyetemi docense.

dr. Jankovich Mihály, az esztergomi Vaszary Kolos Kórház Sebészeti Osztályának osztályvezetõ fõorvosa.

dr. Landi Anna, a Fõvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelõintézet IV. számú

Belgyógyászati Osztályának osztályvezetõ fõorvosa.

Prof. dr. László Aranka, a Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikája Anyagcsere-genetika

Szakambulanciájának vezetõje.

dr. Mikos Borbála, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza Aneszteziológiai és Intenzív

Terápiás Osztályának osztályvezetõ fõorvosa.

Palkovicsné dr. Csóka Katalin, Tarnalelesz Községi Önkormányzat nyugalmazott háziorvosa.

dr. Petõ Imre Iván PhD, a Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház III. számú Belgyógyászati, Diabetológiai,

Immunológiai és Anyagcsere Osztályának osztályvezetõ fõorvosa.

dr. Sándor Tamás, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Kútvölgyi Klinikai Tömb II. számú Sebészeti

Klinikájának nyugalmazott egyetemi adjunktusa.

Tankó Ágota, a Nagykõrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórház és Rendelõintézet fõigazgatója.

dr. Thodory Zsolt, Túrkeve Város háziorvosa.

Prof. dr. Török László, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Bõrgondozó és Bõrgyógyászati Osztályának

osztályvezetõ fõorvosa.

dr. Viski Anna, a Kaposi Mór Oktató Kórház Pathologiai Osztályának osztályvezetõ fõorvosa.

Kiemelkedõ szakmai tevékenysége elismeréseként Pro Sanitate elismerésben részesült:

dr. Badár Éva, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Cytológiai Osztályának osztályvezetõ fõorvosa.

dr. Bitvai Katalin, a Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Radiológiai és Ultrahang-diagnosztikai

Osztályának fõorvosa.

Buktáné Hetesi Magdolna, a Nyugat-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Zala Megyei Kirendeltségének

osztályvezetõje.

Csordás Ágnes Katalin, a Magyar Védõnõk Egyesületének elnöke.

Gigacz Józsefné, a Dánszentmiklós Községi Önkormányzat védõnõje.

dr. Hajnalka Imre, a Soproni Állami Szanatórium orvos-igazgatója, osztályvezetõ fõorvosa.
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dr. Kovács József, a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetõ

igazgatója.

Losoncziné dr. Gyimes Zsófia, a tiszaújvárosi GYIMES Betéti Társaság csecsemõ- és gyermekszakorvosa.

dr. Kizman Antal, a Budapest, XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

Radiológiai Osztályának vezetõ fõorvosa.

dr. Pánovics József, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Urológiai Klinikájának egyetemi docense.

Sági Jánosné, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának

klinikai fõnõvére.

dr. Sereg Mátyás, a Fejér Megyei Szent György Kórház Belgyógyászati Osztályának osztályvezetõ fõorvosa.

dr. Varga Attila, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kara

Urológiai Klinikájának igazgató-helyettese.

dr. Varga Borbála, a Komárom-Esztergom Megyei Szent Borbála Kórház nyugalmazott vezetõ higiénikus fõorvosa, az

Egészségügyi és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szervezete Nyugdíjas Tagozatának elnöke.

Vargáné Apagyi Erzsébet, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának ápolási igazgató-helyettese.

dr. Vasadi Péter, a Budapest, XV. kerületi Hõsök utcai Háziorvosi Rendelõ felnõtt-háziorvosa.

dr. Vass Mátyás, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Koponya- agysérültek Rehabilitációs Osztályának fõorvosa.

dr. Végh Erzsébet, a Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Reginonális Intézetének

megbízott helyettes regionális tisztifõorvosa.

Az egészségügyi ellátás fejlesztésében elért kiemelkedõ eredménye elismeréseként Oszlánszki Zsolt, Bodajk Város

polgármestere.

Több évtizeden át végzett példaértékû tevékenységért, életmû elismerésként az Egészségügyi Miniszter Díszoklevele

elismerésben részesült:

Bohács Ferencné, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Központi Aneszteziológiai és Intenzívterápiás

Osztályának vezetõ ápolója.

dr. Boldizsár Ferenc, a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház Pszichiátriai Osztályának osztályvezetõ fõorvosa.

Grúsz Gabriella, a Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Pénzbeli Ellátási Fõosztályának

pénzellátási ügyintézõje.

Kovács Jánosné, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Rendelõintézet-Reumatológia Szakrendelésének

csoportvezetõ asszisztense.

dr. Kramer Imre, a Budapest, XV. kerületi Hõsök utcai Háziorvosi Rendelõ felnõtt-háziorvosa.

dr. Puskás Erzsébet, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Intézete

Mikrobiológiai Laboratóriumának osztályvezetõ fõorvosa.

Prof. dr. Salacz György, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Szemészeti Klinikájának nyugalmazott

egyetemi tanára.

dr. Soltész István, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kara

Urológiai Klinikájának nyugalmazott adjunktusa.

Szekeres Károlyné, a Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház Központi Röntgen-vezetõ asszisztense.

dr. Temesi Mihályné, a Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház CT Radiológiai és Intervenciós Osztályának

szakasszisztense.

Tõkés Jánosné, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Vértranszfúziós Részlegének vezetõ asszisztense.

Vadas Pálné, a Fejér Megyei Szent György Kórház nyugalmazott ápolója, az Egészségügyben Dolgozók Nyugdíjas

Egyesületének elnöke.

dr. Valyon Márta, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Klinikai Laboratóriumának osztályvezetõ fõorvosa.

Eredményes, példamutató tevékenysége elismeréseként Egészségügyi Miniszteri Dicséretben részesült:

Bekõ Magdolna, a Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Ortopédiai Osztályának osztályvezetõ fõnõvére.

Dobrossy Barnabás, a Püspökladányi Gyógyfürdõ Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetõ igazgatója.

dr. Hajós Éva, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat XI-XXII. kerületi Intézetének tisztifõorvosa.
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Judák Andrea, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Urológiai Osztályának mûtõs szakasszisztense.

dr. Lukács Nándor, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Urológiai Osztályának szakorvosa.

Lipp Sándor, a Dél-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár informatikai szakreferense.

dr. Kõhalmi Józsefné, a kiskunfélegyházi Körpatika gyógyszertárvezetõje.

Molnár Tiborné, a nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház Sebészeti Osztályának osztályvezetõ ápolója.

dr. Péter József, a békéscsabai Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet II. számú Belgyógyászati Osztálya másodfõorvosa.

dr. Szabó Márta, az Egészségügyi Minisztérium Jogi és Koordinációért Felelõs Szakállamtitkár Titkárságának

osztályvezetõje.

Szabóné Kelemen Ilona, az ajkai Magyar Imre Kórház Patológiai Osztályának vezetõ asszisztense.

Szatmári Edéné, a tiszaújvárosi Városi Rendelõintézet védõnõje.

a H1N1 influenzajárvány elleni védekezésben kifejtett kiemelkedõ tevékenységéért.

dr. Balázs Mihály, Bõsárkány község Acsalag-Hanságliget-Földsziget körzetének háziorvosa.

dr. Bálint András, Óbuda Hegyvidék Háziorvosi KKT háziorvosa.

dr. Báthori Gábor, a balmazújvárosi XII. számú Házi Gyermekorvosi Rendelõ házi-gyermekorvosa.

dr. Darvai László, Ostoros község háziorvosa.

Drimbáné dr. Karakó Erzsébet, Fényeslitke község háziorvosa.

dr. Gonda Péter, Kéthely község háziorvosa.

dr. Gulyás Gábor, a nyíregyházi Körte utcai Háziorvosi Rendelõ háziorvosa.

dr. Jámbor Zoltán, a Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórháza Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatának vezetõje

dr. Koczok Sándor, Tiszaszentimre község háziorvosa.

dr. Kovács Aranka Katalin, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Budapest, VIII-IX. Kerületi Intézetének

tisztifõorvosa.

dr. Mihályi László, a veszprémi Forint-Med Bt. Háziorvosa.

dr. Papp Gábor, a Szigetvár II. számú Házi Gyermekorvosi Körzet házi-gyermekorvosa.

dr. Percs Erika, a Zalaegerszeg XI. számú Háziorvosi Körzet háziorvosa.

dr. Petõ Ildikó, a mélykúti Petõ-Med Bt. háziorvosa.

Felelõsségteljes, példamutató munkájuk elismeréseként az Egészségügyi Miniszter Elismerõ Oklevele elismerésben

részesült:

A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért.

A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórház Patológiai Osztályának kollektívája.
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II. RÉSZ
Törvények, országgyûlési határozatok,

kormányrendeletek és -határozatok

2010. évi XXIX. törvény
a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény
kihirdetésérõl*

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a szociális

biztonságról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvû szövege a következõ:

„EGYEZMÉNY A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
ÉS AZ INDIAI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT
A Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság,

(továbbiakban a Szerzõdõ Államok), azzal a szándékkal, hogy rendezzék a két ország közötti kölcsönös kapcsolatokat

a szociális biztonság területén, az alábbiakban állapodtak meg:

I. RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

(1) A jelen Egyezményben a következõ kifejezések az alábbi jelentéstartalommal szerepelnek:

a) „Magyarország”: a Magyar Köztársaságot jelenti;

„India”: az Indiai Köztársaságot jelenti.

b) „állampolgár”:

Magyarország vonatkozásában minden olyan természetes személyt jelent, aki a magyar jogszabályok szerint

Magyarország állampolgárának tekintendõ;

India vonatkozásában az Indiai Köztársaság állampolgára, az alkalmazandó jogszabályok szerint.

c) „jogszabályok”: A szociális biztonságnak a jelen Egyezmény 2. cikkében meghatározott ágazataira és rendszereire

vonatkozó törvények, rendeletek.

d) „hatóság”:

Magyarország vonatkozásában: a 2. cikkben megjelölt jogszabályok által szabályozott szociális biztonsági

ágazatokért és rendszerekért felelõs miniszterek, minisztériumok vagy megfelelõ hatóságok;

India vonatkozásában a Tengeren Túli Indiai Ügyek Minisztériuma.

e) „teherviselõ”: jelenti azt az intézményt, szervezetet, hatóságot vagy testületet, amely részben vagy egészben felel

a 2. cikkben meghatározott jogszabályok végrehajtásáért.

f) „biztosítási idõszak”: a Szerzõdõ Állam jogszabályai szerinti járulékfizetési idõszak, vagy a járulékfizetési idõszakkal

ezen állam jogszabályai szerint egyenértékûnek elfogadott bármilyen idõszak.

g) „ellátás”: a jelen Egyezmény 2. cikkében meghatározott jogszabályokban rögzített pénzbeli ellátások, ideértve

a nyugdíjakat.

h) „lakóhely”: szokásos lakóhely.

i) „tartózkodás helye”: az a hely, ahol az illetõ személy ideiglenes jelleggel rövid távon tartózkodik, amely esetben

a tartózkodás tartama rendszerint kapcsolódik az elõzetesen meghatározott tartózkodási célkitûzés

megvalósulásához.
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(2) A jelen cikk (1) bekezdésében nem meghatározott kifejezések azzal a jelentéssel bírnak, amelyet a Szerzõdõ Államok

által alkalmazandó jogszabályok meghatároznak.

2. cikk

Tárgyi hatály

(1) A jelen Egyezményt az alábbi jogszabályokra kell alkalmazni:

Magyarország vonatkozásában a biztosítási kötelezettségrõl, a társadalombiztosítási ellátások és a munkanélküliség

esetén járó ellátások fedezetére fizetendõ járulékokról, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásokról szóló

jogszabályok;

India vonatkozásában mindazon jogszabályok, amelyek

(i) az alkalmazott személyek öregségi és hátramaradottjai részére járó nyugdíjára;

(ii) az alkalmazott személyek állandó teljes rokkantsági nyugdíjára

vonatkoznak;

valamint, kizárólag a II. Rész vonatkozásában, mindazon jogszabályokra, amelyek

(iii) az alkalmazott személyek társadalombiztosítására vonatkoznak.

(2) A jelen Egyezmény alkalmazandó azokra a jövõbeni jogszabályokra is, amelyek a jelen cikk (1) bekezdésében

meghatározott jogszabályokat módosítják, kiegészítik, egységesítik vagy ezeket hatályon kívül helyezik.

(3) A jelen Egyezmény alkalmazható azokra a jogszabályokra, amelyek az egyik Szerzõdõ Állam meglévõ jogszabályainak

hatályát terjesztik ki egy új kedvezményezetti körre, ha arról az egyik Szerzõdõ Állam illetékes hatósága írásban értesíti

a másik Szerzõdõ Állam illetékes hatóságát, és ez utóbbi az értesítés kézhezvételétõl számított hat hónapon belül

nyilatkozik a kiterjesztés elfogadásáról.

3. cikk

Személyi hatály

A jelen Egyezmény mindazon személyekre alkalmazandó, akik korábban vagy jelenleg is valamelyik Szerzõdõ Állam

joghatósága alá tartoztak vagy tartoznak, valamint e személyek azon hozzátartozóira és hátramaradottjaira, akik

az adott Szerzõdõ Állam alkalmazandó jogszabályai szerint annak minõsülnek.

4. cikk

Egyenlõ bánásmód

Amennyiben a jelen Egyezmény eltérõen nem rendelkezik, a 3. cikkben meghatározott azon személyek, akiknek

tartózkodási helye az egyik Szerzõdõ Állam területén van, az adott Szerzõdõ Állam állampolgáraival azonos

elbánásban részesülnek az adott Szerzõdõ Állam jogszabályainak alkalmazása során.

5. cikk

Az ellátások kivitele

(1) Amennyiben a jelen Egyezmény eltérõen nem rendelkezik, egyik Szerzõdõ Állam sem jogosult a jogszabályai alapján

megszerzett ellátások csökkentésére, módosítására, felfüggesztésére vagy visszavonására kizárólag amiatt, hogy

a kedvezményezettnek a másik Szerzõdõ Állam területén van a lakóhelye vagy tartózkodási helye.

(2) A Szerzõdõ Állam jogszabályai és a jelen Egyezmény alapján járó ellátásokat a harmadik állam területén lakó

kedvezményezettek részére ugyanazon feltételek mellett kell kifizetni, amelyeket az adott harmadik állam területén

lévõ kedvezményezettek részére történõ kifizetés esetére a nemzeti jogszabályai megállapítanak.

6. cikk

Tények elismerése

Azokat az eseményeket, amelyeknek joghatásuk van a jogosultság keletkezésére, az ellátás összegének csökkentésére,

módosítására, felfüggesztésére vagy visszavonására, és amelyek az egyik Szerzõdõ Állam területén keletkeztek, úgy

kell figyelembe venni, mintha a másik Szerzõdõ Állam területén keletkeztek volna.
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II. RÉSZ
AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

7. cikk

Általános rendelkezések

Amennyiben a jelen rész másként nem rendelkezik, az a személy, aki az egyik állam területén munkavállalóként

dolgozik, vagy munkaviszony létesítése nélkül más keresõtevékenységet folytat – e munka vagy tevékenység

vonatkozásában –, kizárólag e Szerzõdõ Állam joghatósága alá tartozik.

8. cikk

Kiküldöttekre, tengerészekre és repülõgépek személyzetére vonatkozó különleges rendelkezések

(1) Ha a személy olyan munkáltatóval áll munkaviszonyban, amelynek bejegyzett irodája az egyik Szerzõdõ Állam

területén van, és a munkáltatója e személyt a másik Szerzõdõ Állam területére küldi, hogy a munkáltató javára munkát

végezzen, az ilyen munkaviszonyra továbbra is az elõbbi Szerzõdõ Állam jogszabályait kell alkalmazni úgy, mintha

a munkavállaló továbbra is az elsõ Szerzõdõ Állam területén dolgozna, feltéve, hogy a kiküldetés elõrelátható

idõtartama nem haladja meg az öt évet. A jelen bekezdést azon munkavállalóra is alkalmazni kell, akit az egyik

Szerzõdõ Állam területén mûködõ munkáltatója újabb munkaszerzõdés megkötése nélkül kiküld a másik Szerzõdõ

Állam területén mûködõ leány- vagy fiókvállalatához.

(2) Az egyik Szerzõdõ Állam területén bejegyzett, a más vagy saját részére nemzetközi személy- vagy áruforgalmat végzõ

vállalat utazó vagy repülõ személyzetére e Szerzõdõ Állam jogszabályait kell alkalmazni.

(3) Az egyik Szerzõdõ Állam zászlaja alatt közlekedõ hajón dolgozó munkavállalóra e Szerzõdõ Állam jogszabályait kell

alkalmazni.

9. cikk

Közszolgálati jogviszonyban álló személyek, diplomáciai és konzuli képviseletek tagjai

(1) Valamely Szerzõdõ Államban közszolgálati jogviszonyban álló és velük azonos elbírálás alá esõ azon személyekre,

akikre a (2) bekezdés nem vonatkozik, és akiket a másik Szerzõdõ Állam területére küldenek dolgozni, kizárólag az elsõ

Szerzõdõ Állam jogszabályait kell alkalmazni.

(2) A jelen Egyezmény nem érinti a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. április 18-i bécsi egyezmény, illetve a konzuli

kapcsolatokról szóló 1963. április 24-i bécsi egyezmény rendelkezéseit.

10. cikk

Kivételek

A munkáltató és a munkavállaló közös kérelmére a Szerzõdõ Államok illetékes hatóságai vagy az általuk kijelölt

teherviselõk kivételeket állapíthatnak meg e rész rendelkezései alól az egyes személyek, személyek csoportjai

tekintetében, feltéve, ha az érintett személy valamely Szerzõdõ Állam jogszabályai alá fog tartozni. Az ilyen kivételek

a foglalkoztatás jellegén és körülményein alapulnak.

11. cikk

A biztosításra és mentességekre vonatkozó igazolások

(1) A 8–10. cikkekben említett esetekben az olyan, határozott idõre szóló igazolást, amely jelzi, hogy az érintett személy

az említett munka tekintetében a Szerzõdõ Állam jogszabályainak hatálya alá tartozik, a munkavállaló vagy

a munkáltató kérésére egy megállapított formanyomtatványon kell kiadni:

– Magyarországon,

a kötelezõ egészségbiztosítási igazgatási szerv által;

– Indiában,

a Munkavállalók Segélyalap Szervezete által.

A kiadott igazolást a kérelmezõ(k)nek kell megküldeni, és a 8–10. cikkekben említett esetekben pedig az igazolás egy

példányát a másik Szerzõdõ Állam fent említett hivatalának is meg kell küldeni.

(2) A jelen Egyezmény 10. cikke szerinti kivételek jóváhagyása tekintetében az (1) bekezdésben megjelölt hivatalok

illetékesek. A munkavállaló és munkáltatója azon Szerzõdõ Állam kijelölt hivatalához nyújtja be írásban a mentességre

vonatkozó közös kérelmet, amelynek jogszabályait a kérelem értelmében alkalmazni kell.

(3) A hozzájárulást, az e cikk (1) bekezdésével összhangban kiállított és továbbított igazolással tanúsítják.
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III. RÉSZ
AZ ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

12. cikk

A biztosítási idõk összeszámítása

(1) Ha biztosítási idõszakokat a két Szerzõdõ Állam jogszabályai szerint teljesítettek, a Szerzõdõ Államok teherviselõi

az általuk alkalmazandó jogszabályok szerinti ellátásokra való jogosultság megszerzésének, megtartásának vagy

újraéledésének megállapításakor, amennyiben szükséges, figyelembe veszik a másik Szerzõdõ Állam jogszabályai

alapján teljesített biztosítási idõszakokat, amennyiben azok nem esnek egybe a jogszabályaik szerinti biztosítási

idõszakokkal.

(2) Ha egy személy a Szerzõdõ Államok jogszabályai szerinti, az (1) bekezdés rendelkezései alapján összeszámított

idõszakok alapján nem jogosult ellátásra, az érintett személy adott ellátásra való jogosultsága ezen idõszakok és olyan

harmadik állam jogszabályai szerint szerzett biztosítási idõszakok összeszámításával állapítandó meg, amely államhoz

mindkét Szerzõdõ Államot az idõszakok összeszámításáról is rendelkezõ szociális biztonsági jogi eszközök kötnek.

(3) Ha az egyik Szerzõdõ Állam jogszabályai szerint meghatározott ellátások nyújtása olyan foglalkozásban szerzett

biztosítási idõ megszerzésétõl függ, amelyre külön rendszer létezik, vagy az ellátásra való jogosultság meghatározott

szakmában vagy foglalkozásban szerzett biztosítási idõtõl függ, úgy ezen ellátások nyújtására a másik Szerzõdõ Állam

jogszabályai szerint szerzett biztosítási idõket csak akkor lehet figyelembe venni, ha azokat megfelelõ rendszerben,

ennek hiányában pedig hasonló szakmában vagy foglalkozásban szerezték. Ha a biztosítási idõk összeszámítása nem

alapozza meg az ellátásra való jogosultságot a külön rendszerben, a biztosítási idõket a biztosítás általános

rendszerében kell összeszámítani.

13. cikk

Az ellátások kiszámítása

(1) Ha egy személy a másik Szerzõdõ Állam jogszabályai alapján teljesített biztosítási idõszak figyelembevétele nélkül

szerez az egyik Szerzõdõ Állam jogszabályai szerint ellátásra való jogosultságot, e Szerzõdõ Állam teherviselõje

az ellátást kizárólag az általa alkalmazandó jogszabályok alapján teljesített biztosítási idõszakok figyelembevételével

állapítja meg.

(2) Amennyiben a Szerzõdõ Állam jogszabályai szerint az ellátásra való jogosultság csak a másik Szerzõdõ Állam vagy

– a 12. cikk alapján – egy harmadik ország jogszabályai alapján teljesített biztosítási idõszakok figyelembevételével

állapítható meg, az elsõ Szerzõdõ Állam teherviselõje:

a) kiszámítja az ellátás azon elméleti összegét, amelyet igényelni lehetett volna, ha az összes biztosítási idõszakot

a saját jogszabályai alapján teljesítették volna; és

b) ezt követõen – az a) pont alapján kiszámított elméleti összeg alapulvételével – arányosítással (a saját jogszabályai

alapján teljesített biztosítási idõszakok és az összeszámított biztosítási idõszakok arányának megállapításával)

meghatározza a fizetendõ ellátás összegét.

(3) Az ellátás számítási alapjának megállapítása érdekében a Szerzõdõ Államok teherviselõi kizárólag az általuk

alkalmazott jogszabályok alapján teljesített biztosítási idõszakok alatt elért jövedelmet veszik figyelembe.

14. cikk

A biztosítási idõszakok átváltása

Szükség esetén a biztosítási idõszakoknak a jelen Egyezmény 12. cikke értelmében vett összeszámítása céljából

a következõ szabályoknak megfelelõen kell elvégezni az átváltást:

a) a magyar jogszabályok értelmében megszerzett 365 (366) nap az indiai jogszabályok szerinti 12 hónappal

egyenértékû, és minden olyan naptári hónap, amelyben legalább egy napi biztosítási idõt teljesítettek, egy

hónapnak felel meg. Az egy naptári éven belül teljesített összes biztosítási idõ nem haladhatja meg a 12 hónapot.

b) az indiai jogszabályok értelmében megszerzett 12 hónap a magyar jogszabályok szerinti 365 (366) nappal

egyenértékû, egy hónap az adott naptári hónapban lévõ napok számának, ha pedig a naptári hónap

meghatározása nem lehetséges, akkor 30 napnak felel meg. Az egy naptári éven belül teljesített összes biztosítási

idõ nem haladhatja meg a 365 (366) napot.
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15. cikk

Egy évnél rövidebb idõszakok

(1) A jelen Egyezmény 12–13. cikke csak akkor alkalmazható az egyik Szerzõdõ Állam esetében a személy öregségi,

rokkantsági vagy hozzátartozói ellátásra való jogosultságának megállapítására, ha az illetõ személy e Szerzõdõ Állam

jogszabályai szerint legalább 1 év biztosítási idõszakot szerzett. Az egy évnél rövidebb idõszakokat a másik Szerzõdõ

Állam a teljesítés és az elszámolás szempontjából úgy veszi figyelembe, mintha azok a saját jogszabályai szerint

teljesültek volna, feltéve, hogy ezen idõszakok az elsõ Szerzõdõ Államban nem alapoznak meg ellátásra való

jogosultságot.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen az egy évnél kevesebb biztosítási idõ után a Szerzõdõ Államok jogszabályai

alapján más ellátásokra szerzett jogosultság továbbra is alkalmazandó.

IV. RÉSZ
IGAZGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

16. cikk

Kapcsolattartó hivatalok

(1) Az illetékes hatóságok kapcsolattartó hivatalokat jelölnek ki, melyekrõl értesítik egymást.

(2) A kapcsolattartó hivatalok elõsegítik a Szerzõdõ Államok teherviselõi közötti kommunikációt, és segítik egymást

a jelen Egyezmény végrehajtásában.

17. cikk

Formanyomtatványok és részletes eljárások

(1) A kapcsolattartó hivatalok közösen állapítják meg a jelen Egyezmény végrehajtásához szükséges

formanyomtatványokat és részletes eljárásokat.

(2) A Szerzõdõ Államok teherviselõi vagy kapcsolattartó hivatalai megtagadhatják a nem a megállapított

formanyomtatványon benyújtott ellátás iránti kérelem vagy bármely más kérelem vagy igazolás befogadását.

18. cikk

Az ellátások megfizetése

(1) Az ellátásokat közvetlenül a kedvezményezettek számára kell kifizetni nemzeti jogszabályoknak megfelelõen.

(2) A Szerzõdõ Államok teherviselõi a jelen Egyezmény szerinti ellátásaikat igazgatási kiadásaik bármiféle levonása nélkül

fizetik meg.

19. cikk

Statisztikai adatok cseréje

A Szerzõdõ Államok kapcsolattartó hivatalai december 31-ével kicserélik a jelen Egyezmény 11. cikke szerint kiadott

igazolások számára és a jelen Egyezmény alapján a kedvezményezetteknek juttatott kifizetésekre vonatkozó éves

statisztikákat. E statisztikák tartalmazzák a jelen Egyezmény alapján kifizetett ellátástípusok szerint

a kedvezményezettek számát és az ellátások teljes összegét. Ezeket a statisztikákat a kapcsolattartó hivatalok által

megállapított formanyomtatványon nyújtják.

20. cikk

A kapcsolattartó hivatalok közötti együttmûködés

A kapcsolattartó hivatalok képviselõi felváltva találkoznak a két Szerzõdõ Államban az Egyezmény alkalmazásával

kapcsolatos kérdések megvitatása céljából.

21. cikk

Igazgatási együttmûködés

(1) A jelen Egyezmény alkalmazásában a Szerzõdõ Államok hatóságai, valamint illetékes teherviselõi egymásnak

segítséget nyújtanak az ellátásokra való jogosultság és a kifizetések ezen Egyezmény alapján történõ

megállapításában, illetve teljesítésében, úgy mintha ezt a saját jogszabályaik alkalmazása során tennék.

A (3) bekezdésben foglaltakat nem érintve, az e cikkben említett segítségnyújtás költségtérítés nélkül történik.
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(2) Valamely Szerzõdõ Állam teherviselõje a másik Szerzõdõ Állam teherviselõje számára – kérésre – biztosítja az igénylõ

vagy a kedvezményezett rokkantságára vonatkozóan rendelkezésre álló orvosi információkat és dokumentációt.

Az információkra és dokumentációra irányuló kérelem benyújtása, valamint az információk és kérelmek továbbítása

a Szerzõdõ Államok kapcsolattartó hivatalain keresztül történik.

(3) Ha az egyik Szerzõdõ Állam teherviselõje megkívánja, hogy egy kérelmezõ vagy kedvezményezett, aki a másik

Szerzõdõ Állam területén lakik, orvosi vizsgálaton essen át, az utóbbi Szerzõdõ Állam teherviselõje, az elsõ Szerzõdõ

Állam teherviselõjének kérésére, intézkedik e vizsgálat elvégeztetése iránt. Ha az orvosi vizsgálat kizárólag az azt kérõ

teherviselõ céljait szolgálja, az adott teherviselõ megtéríti a másik Szerzõdõ Állam teherviselõjének a vizsgálat

költségeit. Amennyiben azonban az orvosi vizsgálat mindkét teherviselõ céljait szolgálja, költségek megtérítésére

nem kerül sor. A vizsgálatra irányuló kérelem továbbítása a Szerzõdõ Államok kapcsolattartó hivatalain keresztül

történik.

(4) Ha az egyik Szerzõdõ Állam jogszabályai úgy rendelkeznek, hogy a Szerzõdõ Állam hatóságához vagy teherviselõjéhez

benyújtott valamely dokumentumot részben vagy egészben mentesíteni kell az illetékek és díjak, így a konzuli és

igazgatási díjak alól, ez a kivétel azon megfelelõ dokumentumokra is vonatkozik, amelyeket a másik Szerzõdõ Állam

hatóságának vagy teherviselõjének nyújtanak be a jelen Egyezmény alkalmazása során.

(5) A jelen Egyezmény alkalmazása során kiállítandó dokumentumok és igazolások mentesülnek a diplomáciai vagy

konzuli hitelesítés alól. Az egyik Szerzõdõ Állam teherviselõje által hitelesnek és pontosnak tanúsított

dokumentummásolatokat a másik Szerzõdõ Állam teherviselõje is hiteles és pontos másolatként fogadja el, további

hitelesítés nélkül.

(6) A jelen Egyezmény végrehajtása során a Szerzõdõ Államok hatóságai és teherviselõi közvetlenül kommunikálnak

egymással és bármely személlyel, függetlenül annak lakóhelyétõl. A kommunikáció a Szerzõdõ Államok által

hivatalosan használt nyelvek valamelyikén folyik. A Szerzõdõ Állam hatósága vagy teherviselõje nem utasíthat

kérelmet vagy dokumentumot vissza kizárólag azért, mert az a másik Szerzõdõ Állam hivatalos nyelvén íródott.

22. cikk

Kérelmek, nyilatkozatok és jogorvoslatok

(1) Ha az egyik Szerzõdõ Állam jogszabályai szerinti ellátásra vonatkozó kérelmet a másik Szerzõdõ Államnak egy olyan

teherviselõjénél nyújtották be, amely a rá vonatkozó jogszabályok szerint jogosult a megfelelõ ellátás folyósítása iránti

kérelem átvételére, akkor a kérelem úgy tekintendõ, mintha azt az elsõ Szerzõdõ Állam teherviselõjénél ugyanazon

a napon nyújtották volna be. Ez a rendelkezés, amennyiben helyénvaló, az egyéb kérelmekre, valamint nyilatkozatokra

és jogorvoslatokra is alkalmazandó.

(2) Az egyik Szerzõdõ Állam azon illetékes hatósága vagy teherviselõje, amelynél a kérelmet, nyilatkozatot vagy

jogorvoslatot benyújtották, rögzíti, hogy a dokumentumot mikor kapta kézhez, és haladéktalanul továbbítja azt

a másik Szerzõdõ Állam illetékes hatóságához vagy teherviselõjéhez.

(3) Az egyik Szerzõdõ Állam jogszabályai szerint folyósítandó ellátás iránti kérelem a másik Szerzõdõ Állam jogszabályai

szerint folyósítandó megfelelõ ellátás iránti kérelemnek is minõsül, feltéve, ha a kérelmezõ tájékoztatást ad arról, hogy

az illetõ személy biztosítási idõszakot szerzett a másik Szerzõdõ Állam jogszabályai szerint. Ez a rendelkezés nem

alkalmazandó akkor, ha a kérelmezõ kifejezetten kéri, hogy a másik Szerzõdõ Állam jogszabályai szerint megszerzett

ellátásra való jogosultság megállapítását halasszák el.

23. cikk

A kérelem feldolgozása

(1) Amennyiben az egyik Szerzõdõ Állam teherviselõje egy olyan személytõl kap kérelmet, aki a másik vagy mindkét

Szerzõdõ Állam jogszabályai értelmében teljesített biztosítási idõszakokat, úgy ez a teherviselõ a kapcsolattartó

hivatalon keresztül megküldi a kérelmet a másik Szerzõdõ Állam teherviselõjének, feltüntetve a kérelem

kézhezvételének idõpontját. A teherviselõ a kérelemmel együtt továbbítja a másik Szerzõdõ Állam teherviselõjének

a következõket:

a) bármely olyan, rendelkezésre álló dokumentáció, amelyre a kérelmezõ ellátásra való jogosultságának

megállapításához a másik Szerzõdõ Állam teherviselõjének szüksége lehet,

b) formanyomtatvány, amely különösen az elõbbi Szerzõdõ Állam jogszabályai értelmében teljesített biztosítási

idõszakokat tünteti fel,

c) továbbá – adott esetben – az ellátásra vonatkozó saját határozatának másolata, amennyiben ilyet hozott.
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(2) A másik Szerzõdõ Állam teherviselõje ezt követõen határoz a kérelmezõ ellátásra való jogosultságáról, és

a kapcsolattartó hivatalon keresztül tájékoztatja határozatáról az elõbbi Szerzõdõ Állam teherviselõjét. E határozattal

együtt – szükség esetén vagy kérelemre – továbbítja az elõbbi Szerzõdõ Állam teherviselõjének a következõket:

a) bármely olyan, rendelkezésre álló dokumentáció, amelyre a kérelmezõ jogosultságának megállapításához

az elõbbi Szerzõdõ Állam hivatalának szüksége lehet,

b) formanyomtatvány, amely különösen az általa alkalmazott jogszabályok értelmében teljesített biztosítási

idõszakokat tünteti fel.

(3) Azon Szerzõdõ Állam teherviselõje, amelynél az ellátások iránti kérelmet benyújtották, ellenõrzi az igénylõre és

családtagjaira vonatkozó információkat. Az ellenõrizendõ információk típusát a két Szerzõdõ Állam kapcsolattartó

hivatalai állapítják meg.

24. cikk

Adatvédelem

(1) Amennyiben a jelen Egyezmény alapján és mindkét Szerzõdõ Államnál alkalmazott jogszabályok szerint a jelen

Egyezmény végrehajtásához szükséges személyes adatok, így egészségügyi adatok továbbítására kerül sor, úgy

a Szerzõdõ Államok felségterületén hatályos jogszabályok figyelembevétele mellett az alábbi rendelkezéseket kell

alkalmazni:

a) A jelen Egyezmény, valamint a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó jogszabályok végrehajtása szempontjából

az egyik Szerzõdõ Állam adatokat közölhet a másik Szerzõdõ Állam teherviselõivel. A fogadó Szerzõdõ Állam

ezeket az adatokat ilyen célra dolgozhatja és használhatja fel. Minden egyéb esetben az adatok egyéb

teherviselõk felé csak az átadó teherviselõ elõzetes beleegyezésével, valamint az ezen teherviselõkre vonatkozó

nemzeti jogszabályoknak megfelelõen adhatók át.

b) A fogadó teherviselõ megkeresés alapján és egyedi esetekben tájékoztatja az adatszolgáltató teherviselõt

az átadott adatok felhasználásának céljáról és a felhasználás eredményeirõl.

c) Az adatszolgáltató teherviselõ köteles figyelemmel lenni a közlendõ adatok helyességére, valamint azoknak

az adatszolgáltatással elérni kívánt cél szempontjából való szükségességére. Ilyen esetben figyelembe kell venni

az illetõ Szerzõdõ Állam mindenkori nemzeti jogszabályai szerint érvényes adatszolgáltatási tilalmakat.

Amennyiben kiderül, hogy a közölt adatok hibásak, vagy olyan adatokat közöltek, amelyeket az adatszolgáltató

Szerzõdõ Állam jogszabályai szerint nem lett volna szabad közölni, úgy errõl haladéktalanul értesíteni kell

a fogadó teherviselõt, amely, amennyiben az helyénvaló, köteles az ilyen adatokat helyesbíteni vagy törölni.

d) Azon személyt, akire az adatok vonatkoznak, kérelmére tájékoztatni kell a róla szóló adatokról és azok

felhasználási céljáról, a felhasználás jogalapjáról, idõtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják

vagy kapták meg az adatokat. Egyébként az érintett személy jogai a személyérõl meglévõ információkról való

tájékozódása tekintetében annak a Szerzõdõ Államnak a nemzeti jogszabályaihoz igazodnak, amelynek valamely

teherviselõjétõl a tájékoztatást kérik.

e) Az átadott személyes adatokat haladéktalanul törölni kell, ha azok már, a fogadó Szerzõdõ Állam nemzeti

jogszabályai alapján, nem szükségesek azon cél érdekében, amiért közölték õket.

f) A személyes adatok átadását, illetve átvételét az átadó és a fogadó teherviselõ egyaránt köteles rögzíteni.

g) Az átadó és a fogadó teherviselõ nemzeti jogszabályai szerint köteles gondoskodni az átadott személyes adatok

hatékony védelmérõl, a jogsértések, így különösen az illetéktelen hozzáférés, valamint a jogtalan megváltoztatás

és az illetéktelen nyilvánosságra hozatal ellen.

h) Mind a fogadó, mind az adatátadó Szerzõdõ Állam teherviselõje köteles – az érintett személy kérelmére – az általa

kezelt helytelen adatot helyesbíteni, illetõleg a jogellenesen kezelt adatot törölni. A helyesbítésrõl vagy törlésrõl

a másik Szerzõdõ Állam teherviselõjét haladéktalanul értesíteni kell.

i) Az adatvédelemhez fûzõdõ jogok megsértése esetén az érintett személyek jogosultak jogorvoslatra, ideértve

a bírói jogorvoslatot is, összhangban a Szerzõdõ Államok nemzeti jogszabályaival.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései megfelelõen alkalmazandóak a vállalati és az üzleti titkokra is.

25. cikk

Az ellátások kifizetése

(1) A jelen Egyezmény alapján felmerülõ kifizetéseket valamelyik Szerzõdõ Állam hivatalos pénznemében kell

végrehajtani.
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(2) Ha a Szerzõdõ Állam területén kívül tartózkodó személyek tekintetében a Szerzõdõ Állam devizakontrollt vagy egyéb

hasonló, a kifizetést, átutalást korlátozó intézkedést vezet be, köteles késedelem nélkül megfelelõ intézkedéseket

foganatosítani a jelen Egyezmény alapján folyósítandó bármely összeg kifizetésének biztosítására.

26. cikk

Jogviták rendezése

A jelen Egyezmény értelmezésével, illetve alkalmazásával kapcsolatban felmerülõ jogvitákat a hatóságok kölcsönös

egyeztetés útján rendezik.

27. cikk

A Magyar Köztársaságnak az európai uniós tagságból eredõ kötelezettségei

A jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából

fakadnak. Következésképpen jelen Egyezmény rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetõk vagy

értelmezhetõk úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják

Magyarországnak különösen a Csatlakozási Szerzõdéssel vállalt, az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdésbõl,

az Európai Unióról szóló Szerzõdésbõl, valamint általában véve az Európai Unió elsõdleges és másodlagos jogából

származó kötelezettségeit.

V. RÉSZ
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) A jelen Egyezmény nem teremt ellátásokra való jogosultságot a hatálybalépését megelõzõ idõszakra.

(2) Az (1) bekezdésre is figyelemmel, az ellátásra való jogosultságnak a jelen Egyezmény alapján történõ meghatározása

során mind a jelen Egyezmény hatálybalépése elõtt fennálló biztosítási idõtartamot, mind pedig a hatálybalépés

idõpontja elõtt történt bármely más lényeges eseményt figyelembe kell venni.

(3) A jelen Egyezmény hatálybalépése elõtt hozott, ellátásra való jogosultságokra vonatkozó döntések nem

korlátozhatják a jelen Egyezmény alapján keletkezõ jogokat.

(4) A jelen Egyezmény nem alkalmazható olyan jogosultságra, amelyet egyösszegû átalányjuttatás vagy a járulékok

visszatérítése megszüntetett.

(5) A 8. cikk alkalmazásakor olyan személyek esetében, akiket a jelen Egyezmény hatálybalépése elõtt küldtek az egyik

Szerzõdõ Állam területére, a cikkben említett foglalkoztatási idõtartamok kezdetének a jelen Egyezmény

hatálybalépésének napját kell tekinteni.

29. cikk

Ellátások felülvizsgálata

A jelen Egyezmény hatálybalépése elõtt meghatározott ellátások kérelemre újból meghatározhatók, ha kizárólag

a jelen Egyezmény rendelkezései alapján következik be az ilyen ellátásokban változás. Ha a jelen cikk elõzõ mondata

alapján elvégzett új meghatározás eredményeként megszûnik a nyugdíjjogosultság, vagy a nyugdíj összege kevesebb

lesz, mint a jelen Egyezmény hatálybalépése elõtti utolsó idõszakra kifizetett összeg, a nyugdíj korábban fizetett

összegét kell továbbra is folyósítani.

30. cikk

Megerõsítés és hatálybalépés

(1) Jelen Egyezményt meg kell erõsíteni.

(2) A Szerzõdõ Államok diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges nemzeti

jogszabályaikban elõírt követelmények teljesültek.

(3) Jelen Egyezmény a (2) bekezdésben említett utolsó értesítés megküldésének hónapját követõ negyedik hónap elsõ

napján lép hatályba.
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31. cikk

Az Egyezmény idõtartama, illetve felmondása

(1) A jelen Egyezmény határozatlan idõre lép hatályba.

(2) A jelen Egyezmény bármely Szerzõdõ Állam által felmondható a másik Szerzõdõ Állam részére tizenkét hónappal elõre

megküldött értesítés útján.

(3) A jelen Egyezmény felmondása esetén az annak alapján megszerzett ellátásokra való jogosultság és az ellátás

kifizetése fennmarad. A Szerzõdõ Államok intézkednek a folyamatban lévõ jogszerzési ügyek intézése iránt.

A fentiekre tekintettel, alulírottak, a szükséges felhatalmazások birtokában, aláírták a jelen Egyezményt.

Kelt Budapesten, 2010. február 2-án, két példányban, magyar, hindi és angol nyelven azzal, hogy mindegyik szöveg

egyaránt hiteles.

Értelmezési különbség esetén az angol szöveg az irányadó.

(Aláírások)

AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE REPUBLIC OF HUNGARY
AND THE REPUBLIC OF INDIA
THE REPUBLIC OF HUNGARY AND THE REPUBLIC OF INDIA

hereinafter referred to as the Contracting States, wishing to arrange the mutual relations between the two States in the

field of social security, have agreed as follows:

PART I
GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

1. For the purposes of this Agreement:

a) The term „Hungary” means: the Republic of Hungary;

The term „India” means: the Republic of India.

b) The term „national” means:

as regards Hungary a natural person who is considered a national of Hungary in accordance with the applicable

legislation;

as regards India: a national of the Republic of India in accordance with the applicable legislation.

c) The term „legislation” means laws and regulations relating to the schemes and systems of social security specified

in Article 2 of this Agreement.

d) The term „authority” means:

as regards Hungary: the ministers, ministries or other relevant authorities responsible for social security schemes

and systems regulated by the legislation specified in Article 2;

as regards India: the Ministry of Overseas Indian Affairs.

e) The term „agency” means the institution, the organization, the authority or the body responsible in full or in part

for the implementation of the legislation specified in Article 2.

f) The term „insurance period” means:

any period of contributions under the legislation of a Contracting State, as well as any period recognized as

equivalent to a period of contribution under that legislation.

g) The term „benefit” means any cash benefit including pension provided for in the legislation specified in Article 2 of

this Agreement.

h) The term „residence” means habitual residence.

i) The term „stay” means that the person concerned takes up temporary short-term residence, the duration of which

is usually related to the attainment of the objective of stay defined in advance.

2. Any term not defined in paragraph 1 of this Article shall have the meaning assigned to it in the legislation applied by

the Contracting States.
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Article 2

Material Scope

1. This Agreement shall apply:

as regards Hungary, to the legislation concerning the insurance obligation and the payment of contributions covering

social insurance benefits and benefits paid in case of unemployment, as well as the social insurance pension benefits;

as regards India, to all legislations concerning:

(i) old-age and survivors’ pension for employed persons;

(ii) the Permanent Total Disability pension for employed persons

and, as regards Part II only, to the legislations concerning:

(iii) the social security for employed persons.

2. This Agreement shall also apply to future legislation which amends, supplements, consolidates or supersedes the

legislation specified in paragraph 1 of this Article.

3. This Agreement shall also apply to the legislation which extends the scope of the existing legislation of one

Contracting State to new categories of beneficiaries, if the competent authority of that Contracting State notifies such

extension to the competent authority of the other Contracting State in writing and the latter states its acceptance of

such extension within six months on receipt of the notification.

Article 3

Personal Scope

This Agreement shall apply to any person who is or who has been subject to the legislation of either Contracting State,

and to the dependants and survivors of such a person within the meaning of the applicable legislation of that

Contracting State.

Article 4

Equality of Treatment

Unless otherwise provided in this Agreement, in applying the legislation of a Contracting State, the persons specified

in Article 3 who stay at the territory of one of the Contracting States shall receive equal treatment with nationals of that

Contracting State.

Article 5

Export of Benefits

1. Unless otherwise specified in this Agreement, a Contracting State shall not reduce, modify, suspend or withdraw

benefits acquired under its legislation solely on the ground that the beneficiary has place of stay or residence in the

territory of the other Contracting State.

2. Benefits due by virtue of the legislation of the Contracting State and under this Agreement shall be paid to

beneficiaries in a third state under the same conditions as specified in the respective national legislation for payments

to beneficiaries in the third states.

Article 6

Assimilation of Facts

Events that have legal effect on entitlement, reduction, modification, suspension or withdrawal of benefit amount and

which occurred in the territory of one Contracting State, shall be taken into account as if they had taken place in the

territory of the other Contracting State.

PART II
PROVISIONS CONCERNING THE APPLICABLE LEGISLATION

Article 7

General Provision

Except as otherwise provided in this Part, a person who works as an employee or, not being an employee, pursues

other gainful activity in the territory of one Contracting State shall, with respect to that work or activity, be subject only

to the legislation of that Contracting State.
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Article 8

Special Provisions Regarding Detached Workers, Mariners and Aircraft Crew

1. Where a person in the service of an employer having a registered office in the territory of one Contracting State is sent

by that employer to work on that employer’s behalf in the territory of the other Contracting State, only the legislation

of the first Contracting State shall continue to apply with regard to that employment as though the employee were still

employed in the territory of the first Contracting State, provided that the anticipated duration of detachment does not

exceed 5 years. This paragraph shall also apply to an employee who, without concluding a separate labour contract,

has been sent by his/her employer in the territory of one Contracting State to the employer’s affiliated or subsidiary

company in the territory of the other Contracting State.

2. Persons who are members of the travelling or flying personnel of an enterprise which, for hire or reward or on its own

account, operates international transport services for passengers or goods and has its registered office in the territory

of a Contracting State shall be subject to the legislation of that Contracting State.

3. A person who works as an employee on board a ship that flies the flag of a Contracting State, shall be subject to the

legislation of that Contracting State.

Article 9

Civil Servants, Members of Diplomatic Missions and Consular Posts

1. Civil servants or persons treated as such according to the legislation of one Contracting State to whom paragraph 2 of

this Article does not apply and who are sent to work in the territory of the other Contracting State are subject only to

the legislation of the first Contracting State.

2. Nothing in this Agreement shall affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18,

1961, or of the Vienna Convention on Consular Relations of April 24, 1963.

Article 10

Exceptions

At the joint request of an employee and his employer, the competent authorities or the agencies designated by them

of the two Contracting States may agree to grant an exception to the provisions of this Part with respect to individual

persons or categories of persons, provided that the affected person shall be subject to the legislation of one

Contracting State. Such exceptions shall be based on the nature and circumstances of the employment.

Article 11

Certificate on Coverage and Exemptions

1. In cases referred to in Articles 8 to 10, the certificate of fixed duration indicating that the person is, in respect of the

work referred, subject to the legislation of the Contracting State, shall be issued on the request of an employee or an

employer in the agreed form:

– in Hungary,

by the authority responsible for the administration of compulsory health insurance;

– in India,

by Employees’ Provident Fund Organization.

The certificate issued will be sent to the applicant(s), and in cases referred to in Articles 8 to 10, a copy of the certificate

is sent to the above-mentioned agency of the other Contracting State.

2. The agencies mentioned in paragraph 1 are designated to approve exceptions under Article 10. An employee and his

employer shall submit the joint request on exceptions in writing to the agency of the Contracting State whose

legislation has to be applied pursuant to the request.

3. The approval shall be attested by a certificate issued and transferred in accordance with paragraph 1 of this Article.
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PART III
PROVISIONS ON BENEFITS

Article 12

Totalization of insurance periods

1. When insurance periods have been completed under the legislation of the two Contracting States, the agency of each

Contracting State shall, in determining eligibility for acquisition, retention or recovery of benefits under the legislation

which it applies, take into account, if necessary, insurance periods under the legislation of the other Contracting State,

provided that such insurance periods do not overlap with insurance periods under its legislation.

2. If a person is not eligible for a benefit on the basis of the insurance periods under the legislation of the contracting

States, totalized as provided in paragraph 1 of this article, the eligibility of that person for that benefit shall be

determined by totalizing these insurance periods accumulated under the legislation of a third State with which both

contracting States are bound by social security instruments which provide for the totalization of periods.

3. Where the legislation of one Contracting State makes the granting of certain benefits conditional upon insurance

periods having been completed in an occupation which is subject to a special scheme, or the entitlement to benefits is

subject to the condition of insurance periods having been completed in specific occupations or employment, periods

completed under the legislation of the other Contracting State shall only be taken into account for the granting of

these benefits if these were completed under a corresponding scheme or, failing that, in a similar occupation or

employment. If the totalization of insurance periods does not create eligibility to a benefit within the specific scheme,

these insurance periods shall be totalized within the general scheme of insurance.

Article 13

Calculation of Benefits

1. If a person is entitled to a benefit under the legislation of one Contracting State without taking into account the

insurance periods completed under the legislation of the other Contracting State, the agency of the first Contracting

State shall determine the benefits on the basis of the insurance periods completed exclusively under its legislation.

2. If, under the legislation of one Contracting State, the entitlement to benefits can be acquired only after taking into

account the insurance periods completed under the legislation of the other Contracting State or the third state within

the meaning of Article 12, then the agency of the first Contracting State:

(a) shall calculate the theoretical amount of the benefit which could have been claimed provided that all insurance

periods had been completed under its legislation; and

(b) then – on the basis of the theoretical amount calculated in accordance with subparagraph (a) – determine the

amount of the benefit payable by applying the pro rata calculation method (ratio of the duration of the insurance

periods completed under its legislation to the totalized insurance periods).

3. In order to determine the basis for calculation of the benefit, the agencies of the Contracting States shall take into

account only income earned during the insurance periods completed under the legislation which they apply.

Article 14

Conversion of Periods of Coverage

Where necessary, the conversion for the purposes of totalization of insurance periods within the meaning of Article 12

shall be carried out according to the following rules:

a) 365 (366) days acquired under the Hungarian legislation shall be equivalent to 12 months under the Indian

legislation and every calendar month in which insurance period of one day at least has been completed shall be

equivalent to one month. The total insurance period completed within one calendar year shall not exceed 12

months.

b) 12 months acquired under the Indian legislation shall be equivalent to 365 (366) days under the Hungarian

legislation, one month shall be equivalent to number of days of the relevant calendar month; if specification of the

calendar month is not possible – to 30 days. The total insurance period completed within one calendar year shall

not exceed 365 (366) days.
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Article 15

Periods less than one year

1. The provisions of Articles 12 and 13 of this Agreement shall only apply for the purposes of establishing the person’s

entitlement to an old-age, disability or survivors benefit of one Contracting State if the person has completed at least

one year of coverage under the legislation of that Contracting State. For the purposes of completion and accounting,

insurance periods less than one year shall be taken into account by the other Contracting State as if they had been

completed pursuant to its legislation provided that these periods do not result in entitlement to a benefit in the first

Contracting State.

2. Notwithstanding Paragraph 1, entitlement to other benefits arising from insurance periods of less than one year under

the respective national legislations shall continue to apply.

PART IV
ADMINISTRATIVE ARRANGEMENTS

Article 16

Liaison Agencies

1. The Competent Authorities shall designate appropriate liaison agencies and inform each other thereof.

2. The liaison agencies shall facilitate the communication between the agencies of the Contracting States and shall assist

one another in the implementation of the Agreement.

Article 17

Forms and Detailed Procedures

1. The liaison agencies will agree jointly on the forms and detailed procedures necessary to implement the Agreement.

2. The agencies or liaison agencies may refuse to accept a claim for a benefit or any other request or certificate if it is not

submitted in the agreed form.

Article 18

Payment of Benefits

1. Benefits shall be paid directly to the beneficiaries, in accordance with the respective national legislations.

2. The agencies of the Contracting States shall pay their benefits without any deduction for their administrative

expenses.

Article 19

Exchange of Statistics

The liaison agencies of the Contracting States shall exchange annual statistics as of 31 December on the number of

certificates issued under Article 11 and on the payments granted to beneficiaries pursuant to the Agreement. These

statistics shall include the number of beneficiaries and total amount of the benefits, identified by the benefit type paid

under the Agreement. These statistics shall be furnished in a form to be agreed upon by the liaison agencies.

Article 20

Co-operation of Liaison Agencies

Representatives of the liaison agencies shall meet alternately in both Contracting States in order to discuss subjects

related to application of the Agreement.

Article 21

Administrative Collaboration

1. For the implementation of this Agreement, the authorities as well as the competent agencies of both Contracting

States shall assist each other with regard to the determination of entitlement to or payment of any benefit under this

Agreement as they would for the application of their own legislation. Without prejudice to paragraph 3., the assistance

referred to in this Article shall be provided without reimbursement of costs.

2. The agency of a Contracting State will provide, upon request, to the agency of the other Contracting State medical

information and documentation as are available concerning the disability of a claimant or a beneficiary. The request
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for the information and documentation, and their transmittal, will be made through the liaison agencies of the

Contracting States.

3. If an agency of a Contracting State requires that a claimant or a beneficiary who resides in the territory of other

Contracting State undergo a medical examination, the agency of the later contracting State at the request of the

agency of the first contracting State, shall make arrangements for carrying out this examination. If a medical

examination is exclusively for the use of the agency which requests it, that competent agency shall reimburse the

competent agency of the other contracting State for the costs of the examination. However, if the medical

examination is for the use of both competent agencies, there shall be no reimbursement of costs. The request for the

examination will be made through the liaison agencies of the Contracting States.

4. Where the legislation of one Contracting State provides that any document which is submitted to the authority or

agency of that Contracting State shall be exempted, wholly or partly, from fees or charges, including consular and

administrative fees, the exemption shall also apply to corresponding documents which are submitted to the authority

or agency of the other Contracting State in the application of this Agreement.

5. Documents and certificates which must be produced for the implementation of this Agreement shall be exempt from

authentication by diplomatic or consular authorities. Copies of documents which are certified as true and exact copies

by an agency of one Contracting State shall be accepted as true and exact copies by the agency of the other

Contracting State, without further certification.

6. For the implementation of this Agreement, the authorities and agencies of the Contracting States may communicate

directly with each other as well as with any person, regardless of the residence of such persons. Such communication

may be made in one of the languages used for the official purposes of the Contracting States. An application or

document may not be rejected by the authority or agency of a Contracting State solely because it is in an official

language of the other Contracting State.

Article 22

Claims, Notices and Appeals

1. Where a claim for a benefit under the legislation of one Contracting State is submitted to an agency of the other

Contracting State which is entitled to accept a claim for granting a corresponding benefit under the applicable

legislation, this claim shall be treated as if it had been submitted to the agency of the first Contracting State on the

same date. This provision shall also apply, as appropriate, to other claims, notices and appeals.

2. The competent authority or agency of a Contracting State, to which claims, notices or appeals were submitted, shall

indicate the date of receipt of the document and forward it without delay to the competent authority or agency of the

other Contracting State.

3. A claim for a benefit to be provided pursuant to the legislation of one Contracting State shall qualify as a claim for

a corresponding benefit to be provided under the legislation of the other Contracting State, provided that the

claimant provides information indicating that insurance periods have been completed under the legislation of the

other Contracting State. This provision shall not be applied if the claimant explicitly requests that the determination of

eligibility to a benefit acquired according to the legislation of that other Contracting State be delayed.

Article 23

Processing a Claim

1. Where the agency of one Contracting State receives a claim of a person, who has completed insurance periods under

the legislation of the other or both Contracting States, this agency shall send the claim through the liaison agency to

the agency of the other Contracting State, indicating the date on which the claim has been received. Along with the

claim, it will also transmit to the agency of the other Contracting State:

a) any available documentation that may be necessary for the agency of the other Contracting State to establish the

claimant’s eligibility for the benefit,

b) form which will indicate, in particular, the insurance periods completed under the legislation of the first

Contracting State,

c) and, eventually, a copy of its own decision on benefit if it has been taken on.

2. The agency of the other Contracting State subsequently determines the claimant’s eligibility and, through the liaison

agency, notifies its decision to the agency of the first Contracting State. Along with its decision, it will also transmit, if

necessary or upon the request, to the agency of the first Contracting State:
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a) any available documentation that may be necessary for the agency of the first Contracting State to establish the

claimant’s eligibility for the benefit,

b) form which will indicate, in particular, the insurance periods completed under the legislation which it applies.

3. The agency of the Contracting State with which a claim for benefits has been filed shall verify the information

pertaining to the claimant and his family members. The type of information to be verified shall be agreed upon by the

liaison agencies of the two Contracting States.

Article 24

Data protection

1. Where on the basis of this Agreement and in accordance with the legislation applicable in both Contracting Parties,

personal data including health data necessary for the implementation of the Agreement are to be transferred, in

keeping with applicable legislation in effect in the territories of the Contracting Parties, the following provisions shall

be applied:

a) For the purpose of implementing this Agreement and the legislation covered by the scope of this Agreement,

data may be disclosed by one Contracting State to the agencies of the other Contracting State. The receiving

Contracting State may process and use this data for such purposes. In all other cases, data may be disclosed to

other agencies exclusively with the prior consent of the transmitting agencies and in accordance with the national

legislation applicable to such agency.

b) The agency receiving such data shall, upon request and in individual cases, inform the agency providing data of

the purpose for which it has used the data disclosed and the results of such use.

c) The agency providing data must ensure that the data to be disclosed is accurate, and is necessary from the point

of view of the purpose of data disclosure. At the same time, all valid data provision prohibitions must be taken into

consideration, pursuant to the national legislation of that Contracting State. If it becomes evident that the data

disclosed is incorrect, or may not have been disclosed under the legislation of the Contracting State providing the

data, the receiving agency shall be notified without delay, and it shall correct or delete such data, as appropriate.

d) The person concerned, upon his/her request, shall be given information on the data about him/her and the

purpose of using such data, on the legal basis for and the duration of the use of the data, and on who has received

or shall receive such data. In other respects, the rights of the person concerned with regard to being informed of

the data held about him/her shall be subject to the national legislation of the Contracting State whose agency was

requested to provide information.

e) Personal data received shall be deleted without delay when, pursuant to the national legislation of the

Contracting State receiving such data, it becomes unnecessary for the purpose of the disclosure.

f) The transmission and receipt of personal data shall be recorded both by the transmitting and by the receiving

agencies.

g) Both the transmitting and the receiving agencies shall ensure the effective protection of personal data, in

accordance with their respective national legislations, against breaches, including but not limited to,

unauthorized access, illegal alterations and unauthorized disclosure.

h) On request of the person involved, the agencies of both the receiving and the transmitting Contracting Parties

shall correct the incorrect data handled by them or delete data handled illegally. The other agency of the

Contracting State shall be immediately informed of such correction or deletion.

i) In the event of breach of rights related to data protection, the affected persons shall be entitled to legal remedy,

including in a court of law, in accordance with the respective national legislations of the Contracting Parties.

2. The provisions set out in paragraph 1 of this Article shall also be applied, as appropriate, to both corporate and trade

secrets.

Article 25

Payment of Benefits

1. Payments into the other Contracting State arising from this Agreement shall be effected in the currency of either

Contracting State.

2. In the event that a Contracting State imposes currency controls or other similar measures that restrict payments,

remittance or transfers of funds or financial instruments to persons who are outside the Contracting State, it shall,

without delay, take appropriate measures to ensure the payment of any amount that must be paid in accordance with

this Agreement.
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Article 26

Resolution of Disputes

Disputes which arise in interpreting or applying this Agreement shall be resolved by the authorities through mutual

consultation.

Article 27

Obligations of the Republic of Hungary deriving from its European Union membership

This Agreement shall not apply to the liabilities resulting to Hungary from its membership of the European Union.

Accordingly, the provisions of this agreement shall not be invoked or interpreted either wholly or partly as provisions

superseding, modifying or, in any other way, influencing the liabilities resulting to Hungary specially from the

Accession Treaty, the Treaty establishing the European Communities, the Treaty on the European Union and the

liabilities resulting from the primary and secondary legislation of the European Union in general.

PART V
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 28

Transitional Provisions

1. This Agreement shall not create any entitlement to benefits for any period prior to its entry into force.

2. Subject to paragraph 1 of this Article, in determining the right to a benefit under this Agreement, any insurance period

completed before the date of entry into force of this Agreement and any other relevant events that occurred before

that date shall be taken into consideration.

3. Decisions concerning entitlement to benefits which were made before the entry into force of this Agreement shall not

affect rights arising under it.

4. This Agreement shall not apply to rights that were liquidated by the granting of a lump sum payment or the

reimbursement of contributions.

5. In applying Article 8 in case of persons who were sent to the territory of a Contracting State prior to the date of entry

into force of this Agreement, the periods of employment referred to in that Article shall be considered to begin on the

date this Agreement enters into force.

Article 29

Revision of Benefits

Benefits determined before the entry into force of this Agreement may be newly determined upon application if

a change in such benefits results solely from the provisions of this Agreement. If the new determination under the

preceding sentence of this Article results in no entitlement or entitlement to a lesser amount of pension than was paid

for the last period prior to the entry into force of this Agreement, the same amount of pension as previously paid shall

continue to be paid.

Article 30

Ratification and Entry into Force

1. This Agreement is subject to ratification.

2. The Contracting States shall notify each other through Diplomatic channels of the fact that their respective legal

requirements for the entry into force have been completed.

3. This Agreement shall enter into force on the first day of the fourth month following the month in which the last written

notification referred to in paragraph 2 has been delivered.

Article 31

Duration and Termination of the Agreement

1. This Agreement shall remain in force without any limitation on its duration.

2. This agreement may be terminated by either of the Contracting States giving a twelve months notice in writing to the

other Contracting State.
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3. If this Agreement is terminated, rights regarding entitlement to or payment of benefits acquired under it shall be

retained. The Contracting States shall make arrangements to deal with rights in the process of being acquired.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at Budapest on the 2nd of February 2010, in duplicate, each in the Hungarian, Hindi and English languages, all

texts being equally authentic.

In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

(Signatures)”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E törvény 2–3. §-a az Egyezmény 30. cikk (3) bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény, illetve e törvény 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak

ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl az egészségügyért felelõs miniszter, valamint a szociál- és

nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.

Sólyom László s. k., Dr. Katona Béla s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány 75/2010. (III. 25.) Korm. rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben
történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a), c), d) és f) pontjában és (3) bekezdés

a) pont aa), ab), ad) és al) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított

feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról

szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés szerinti bizottságnak

a) az osztályvezetõ fõorvos,

b) intézetvezetõ fõgyógyszerész vagy intézeti fõgyógyszerész,

c) egészségügyi közszolgáltató költségvetési szerv esetén, amennyiben az irányító szerv a költségvetési szerv

vezetését vezetõ testületre bízza, a vezetõ testület tagjai

megbízására, kinevezésére irányuló pályázat véleményezése esetén az illetékes szakmai kollégium véleményét is be

kell szereznie. Ebben az esetben az eljárást úgy kell lefolytatni, hogy a szakmai kollégium véleményének kialakítására

legalább 8 nap rendelkezésre álljon. Ha a szakmai kollégium a bizottság megkeresésére nem válaszolt, erre

a körülményre a bizottság írásba foglalt véleményében ki kell térni.”

2. § Az R. 5. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Nem lehet próbaidõt megállapítani, ha)

„b) a közalkalmazotti jogviszony létesítésére orvosigazgatói (szakmai intézményvezetõ-helytettesi), ápolási

igazgatói, gazdasági igazgatói, vezetõ testületi tagi, valamint az 1. számú melléklet szerinti ágazatspecifikus

munkakörben betöltött, osztályvezetésre adott vezetõi megbízás ellátása érdekében került sor, és a közalkalmazott

a kinevezésekor legalább 5 éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik.”

3. § Az R. 8. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(Magasabb vezetõi megbízásnak minõsül)

„d) az egészségügyi közszolgáltató költségvetési szerv vezetõ testülete tagjának megbízása.”
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4. § Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az intézményvezetõ, az orvosigazgató, az ápolási igazgató és a gazdasági vezetõ, valamint a vezetõ testületi tag

képesítési követelményei tekintetében a gyógyintézetek vezetõjének és vezetõhelyetteseinek képesítési

követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló

miniszteri rendelet rendelkezései irányadóak.”

5. § Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a § a következõ (3)–(5) bekezdéssel

egészül ki:

„(2) A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési elõírás alól a munkáltatói jogkör gyakorlója abban az esetben

adhat felmentést, ha

a) a közalkalmazott a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban, képzésben vesz részt, vagy

b) az adott munkakörre nem áll rendelkezésre olyan – a képesítési elõírásoknak megfelelõ képesítésû – személy, aki

kinevezhetõ lenne, és a kinevezendõ személy írásban nyilatkozik a foglalkoztatási követelmény meghatározott idõn

belül történõ teljesítésérõl.

(3) A képesítési elõírás alól a felmentés a (2) bekezdésben meghatározott esetekben, határozott idõre, a tanulmányok

befejezéséig, de legfeljebb 5 évre adható meg.

(4) A képesítési elõírás teljesítése alól a munkáltatói jogkör gyakorlója kérelemre mentesíti azt a közalkalmazottat, aki

a) az adott szakterületen

aa) legalább 15 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, és

ab) a kérelem benyújtásakor közalkalmazotti jogviszonyban áll, és

b) a Kjt. 37/B. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti korhatárt legfeljebb 5 éven belül betölti.

(5) A háziorvosi, a házi gyermekorvosi, az alapellátást végzõ fogorvosi, valamint a háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó

önálló ápolási és egyéb egészségügyi tevékenységet végzõk képesítési feltételeit – ideértve a képesítés alóli

felmentésre, mentesítésre vonatkozó rendelkezéseket is – az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvény,

valamint az annak végrehajtására kiadott jogszabály tartalmazza.”

6. § Az R. 19. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség egészségügyi intézményeiben foglalkoztatott

közalkalmazottak vonatkozásában a 6. § (1) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell a 4. mellékletben szereplõ

egészségügyi szakmai munkakörökre is.”

7. § Az R. 20. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség egészségügyi intézményei munkakörének betöltésére

vonatkozó pályázati felhívást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben, a miniszter által

vezetett minisztérium honlapján, valamint a 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerint közzé kell tenni.”

8. § Az R. a következõ 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. § (1) A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés megszerzése alól – határozott idõre, de legfeljebb 5 évre –

felmentés akkor adható, ha

a) az érintett személy a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy

b) nem áll rendelkezésre olyan – a képesítési elõírásoknak megfelelõ – személy, aki az adott munkakörben

kinevezhetõ lenne.

(2) A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés megszerzése alól véglegesen mentesíthetõ az, aki az adott

munkaterületen (szakterületen) legalább 15 éve dolgozik és az öregségi nyugdíjra való jogosultság eléréséhez

legfeljebb 10 év szükséges.”

9. § Az R. 24. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) E rendelet 4. mellékletének – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi

intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 75/2010.

(III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. melléklet 7. pontjával megállapított – rendelkezéseit a Kr.

hatálybalépését követõen létesített közalkalmazotti jogviszony esetén kell alkalmazni.”
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10. § (1) Az R. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

11. § (1) Hatályát veszti az R. 17. § b) pont bb) alpontjában és a 18. § (2) bekezdésében a „kizárólag” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R. 13. § (2)–(4) bekezdése és 20/A. §-a.

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ tizenötödik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2013. január 1-jén a hatályát veszti.

(2) A 11. § (2) bekezdése 2012. december 31-én lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 75/2010. (III. 25.) Korm. rendelethez

Az R. 3. számú melléklet I. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„I. Vezetõi pótlékok az egészségügyi ágazatban
1. Az országos feladatot ellátó, országos és állami intézetek intézményvezetõjének, valamint az egészségügyi

közszolgáltató költségvetési szerv vezetõ testülete tagjainak pótléka

a) gyógyító-megelõzõ ellátást biztosító intézetben a pótlékalap 300%-a,

b) gyógyító-megelõzõ ellátást közvetlenül nem biztosító intézetekben a pótlékalap 200%-a.

2. Az önkormányzatok által fenntartott intézetek intézményvezetõjének, valamint az egészségügyi közszolgáltató

költségvetési szerv vezetõ testülete tagjainak pótléka

a) gyógyító-megelõzõ fekvõbeteg-ellátást biztosító intézményben a pótlékalap 250%-a,

b) az ágazati feladatok ellátásában részt vevõ egyéb egészségügyi intézményben (szolgálatnál) a pótlékalap

200%-a.

3. Az országos feladatot ellátó, országos és állami intézetekben, az önkormányzatok által fenntartott gyógyító-megelõzõ

fekvõbeteg-ellátást biztosító intézményekben,

a) az intézményvezetõ helyettese (helyettesei) (ideértve a nem önálló járóbeteg-ellátó intézetek vezetõit is),

az önállóan mûködõ és gazdálkodó intézmény gazdasági vezetõje, esetében a pótlékalap 150%-a,

b) szervezeti egységek, részlegek vezetõi, egyéb vezetõi esetében a pótlékalap 100%-a,

c) valamennyi közalkalmazott esetében a gyógyító-megelõzõ ellátást közvetlenül nem nyújtó intézetekben,

az ágazati feladatok ellátásában részt vevõ egyéb egészségügyi intézményben (szolgálatnál) a pótlékalap

100%-a.”

2. melléklet a 75/2010. (III. 25.) Korm. rendelethez

1. Az R. 4. számú melléklete „Vezetõi munkakörök” sor helyébe a következõ rendelkezés lép:

„

I. Vezetõi munkakörök:
”

2. Az R. 4. számú melléklete a „Vezetõi munkakörök, b) Vezetõ beosztás” sort követõen a következõ rendelkezéssel

egészül ki:

„

hivatalvezetõ * * * *
”
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3. Az R. 4. számú melléklete a „II. Egészségügyi munkakörök, b) Szakalkalmazottak, Pályáztatásra kötelezett, konduktor”

sort követõen a következõ rendelkezéssel egészül ki:

„

vezetõ közegészségügyi
felügyelõ

* * *

”

4. Az R. 4. számú melléklete a „II. Egészségügyi munkakörök, b) Szakalkalmazottak, Pályáztatás alól mentesített” sort

követõen a következõ rendelkezéssel egészül ki:

„

egészségügyi gázmester * * *

üzemeltetés vezetõ * * *
”

5. Az R. 4. számú melléklete a „II. Egészségügyi munkakörök, b) Szakalkalmazottak, Pályáztatás alól mentesített,

asszisztens” sort követõen a következõ rendelkezéssel egészül ki:

„

laborasszisztens * *
”

6. Az R. 4. számú melléklete a „II. Egészségügyi munkakörök, b) Szakalkalmazottak, Pályáztatás alól mentesített,

raktárvezetõ, raktáros” sor helyébe a következõ rendelkezés lép:

„

raktárvezetõ * * *

raktárvezetõ helyettes
”

7. Az R. 4. számú melléklete a „II. Egészségügyi munkakörök, b) Szakalkalmazottak, Pályáztatás alól mentesített,

raktárvezetõ, raktáros” sort követõen a következõ rendelkezéssel egészül ki:

„

raktáros * *

stúdiós * *
”

A Kormány 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelete
az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének
részletes szabályairól

A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés a) pontjában kapott

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

1. § Az egészségügyi bírságot az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat azon regionális intézetének a Magyar

Államkincstárnál vezetett, az 1. melléklet szerinti elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell átutalással vagy

készpénzátutalással megfizetni, amelynek illetékességi területén mûködõ kistérségi intézet a bírságot kiszabta.

2. § Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök
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1. melléklet a 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelethez

Számlaszámok

A B

1. Intézet Pénzforgalmi számlaszám

2. ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete 10026005-00290201-00000000

3. ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete 10045002-00290184-00000000

4. ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete 10035003-00290177-00000000

5. ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete 10033001-00290218–00000000

6. ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete 10039007-00290225-00000000

7. ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete 10048005-00290256-00000000

8. ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete 10032000-00290160-00000000
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III. RÉSZ
Egészségügyi és egyéb miniszteri rendeletek

és utasítások

Az egészségügyi miniszter 8/2010. (III. 12.) EüM rendelete
a dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalmazásának megtiltásáról szóló
14/2009. (IV. 29.) EüM rendelet módosításáról

A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és

hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket

rendelem el:

1. § A dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalmazásának megtiltásáról szóló 14/2009. (IV. 29.) EüM rendelet

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

„(2) Ez a rendelet 2011. március 15-én hatályát veszti.”

2. § Ez a rendelet 2010. március 14-én lép hatályba és az azt követõ napon hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

Az egészségügyi miniszter 9/2010. (III. 18.) EüM rendelete
a kézilõfegyverek, lõszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának
egészségi alkalmassági feltételeirõl és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet
módosításáról

A lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi

miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

– az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi és rendészeti miniszterrel, az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl

szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati miniszterrel, valamint

a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott

feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § A kézilõfegyverek, lõszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági

feltételeirõl és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A lõfegyver, lõszer (a továbbiakban együtt: lõfegyver) megszerzéséhez és tartásához szükséges hatósági engedély

feltételeként elõírt egészségi alkalmasság vizsgálatának a célja annak a megállapítása, hogy a lõfegyvertartási

engedélyt kérelmezõ vagy lõfegyvertartási engedéllyel rendelkezõ személynek nincs-e olyan betegsége, testi vagy

szellemi, érzékszervi fogyatékossága, amely õt lõfegyver biztonságos használatára egészségi szempontból

alkalmatlanná teszi.

(2) A lõfegyvert tartani szándékozó személy – a lõfegyvertartási engedély kiadása iránti kérelmének benyújtása elõtt –

elõzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton, a lõfegyvertartási engedéllyel már rendelkezõ személy pedig

az idõszakos vagy soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálaton köteles megjelenni az orvosi alkalmasság

megállapítására jogosult egészségügyi szervnél (a továbbiakban: orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv), és köteles

magát a szükséges orvosi és pszichológiai vizsgálatoknak alávetni.”
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2. § Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) A lõfegyvertartási engedélyt kérelmezõ vagy az engedéllyel rendelkezõ személyt az elõzetes, az idõszakos és

a soron kívüli alkalmassági vizsgálat alkalmával az elvégzendõ vizsgálatok szempontjából az alábbi két alkalmassági

csoport valamelyikébe kell sorolni:

a) az I. alkalmassági csoportba kell sorolni a fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: KR1.) 22. §-ában és 29. §-ában meghatározott személyeket;

b) a II. alkalmassági csoportba kell sorolni a KR1. 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában és 25. § (1) bekezdésében

meghatározott személyeket.

(2) Az egészségi alkalmasságot arra az alkalmassági csoportra vonatkozóan kell megállapítani, amelyikre azt az orvosi

vizsgálaton megjelent személy kérte.”

3. § Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) Az I. alkalmassági csoportban az egészségi alkalmassági vizsgálat orvosi és pszichológiai alkalmassági

vizsgálatból áll.

(2) A KR1. 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában és 25. § (1) bekezdésében meghatározott személy esetén az idõszakos és

a soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat – figyelemmel a (3)–(5) bekezdésben foglaltakra – orvosi alkalmassági

vizsgálatból, az elõzetes vizsgálat orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatból áll.

(3) Pszichológiai alkalmassági vizsgálatra utalható be az idõszakos és a soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat

keretében az a KR1. 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában és 25. § (1) bekezdésében meghatározott személy, akinél ilyen

vizsgálat elvégzésének szükségessége orvosszakmailag valószínûsíthetõ.

(4) A KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személynek a saját tulajdonú lõfegyver tartásához szükséges

lõfegyvertartási engedély megadásához két, egymást követõ elõzetes pszichológiai vizsgálat során megállapított,

alkalmas minõsítéssel kell rendelkeznie, amely két vizsgálat idõpontja között legalább fél évnek kell eltelnie, és a két

vizsgálat idõpontja között legfeljebb 2 év telhet el. Amennyiben bármelyik vizsgálati eredmény felülvéleményezésére

kerül sor, a felülvéleményezési kérelem benyújtása és az annak alapján elvégzett vizsgálat között eltelt idõ a 2 éves

idõtartamba nem számít bele.

(5) A KR1. 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában és 25. § (1) bekezdésében meghatározott személyt az idõszakos és a soron

kívüli orvosi alkalmassági vizsgálat során pszichológiai alkalmassági vizsgálatra kell beutalni, amennyiben a vizsgált

személy

a) pszichiátriai kivizsgálás vagy kezelés alatt áll,

b) neurológiai kivizsgálás vagy kezelés alatt áll, vagy

c) központi idegrendszere sérült.”

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

„4/A. § (1) Az orvosi alkalmassági vizsgálatot az 1. számú mellékletben foglaltak szerint a pszichológiai alkalmassági

vizsgálat elõtt kell elvégezni.

(2) Pszichológiai alkalmassági vizsgálatra a vizsgálatra jelentkezõt az orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv utalja be.

A 4. § (3) és (5) bekezdése szerinti esetben a beutalón fel kell tüntetni a beutalás okát. A pszichológiai alkalmasságot

vizsgáló szerv a vizsgálat eredményérõl a beutaló szervet írásban értesíti.

(3) Az orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv dokumentálja az orvosi és a pszichológiai alkalmassági vizsgálat eredményét

a 2. mellékletben foglalt egészségügyi vizsgálati lap kitöltésével.

(4) Az orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv a vizsgált személy részére a 4. melléklet szerinti igazolást állít ki.

(5) A KR1. 23. § (1) bekezdése szerinti személy részére a 4. melléklet szerinti igazolást nem kell kiállítani, a vizsgált

személy részére a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: KR2.) Melléklete szerint kiállított sportorvosi engedély a lõfegyverek megszerzésére és

a tartására irányuló hatósági engedélyezési eljárás során a (4) bekezdésben meghatározott igazolással

egyenértékûnek minõsül.”

5. § Az R. 5. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az orvosi alkalmassági vizsgálat során alkalmatlannak kell minõsíteni azt a személyt, aki az 1. számú melléklet

I. pontjában szereplõ megbetegedések bármelyikében szenved.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl alkalmatlannak kell minõsíteni a KR1. 23. § (1) bekezdése szerinti személyt, ha

a KR2. szerint az egyes sportágakban a sportegészségügyi ellátás keretében a sportorvos által elvégzett sportorvosi
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vizsgálat eredményeként a KR2. Mellékletének 2. b) pontja alapján „nem alkalmas”, illetve „nem versenyezhet”

minõsítést kap.

(4) Az 1. számú melléklet II. pontjában felsorolt megbetegedések esetén az orvosi alkalmasságot csak szemész

szakorvos véleménye alapján lehet megállapítani.

(5) Az 1. számú melléklet III. pont

a) 1–2. alpontjában felsorolt megbetegedések esetén csak neurológus és fül-orr-gégész szakorvos,

b) 3–4. és 6. alpontjában felsorolt megbetegedések esetén csak neurológus szakorvos,

c) 5. alpontjában felsorolt megbetegedések esetén csak kardiológus szakorvos

véleménye alapján lehet az orvosi alkalmasságot megállapítani.”

6. § Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A lõfegyvertartási engedély hatályossági idején belül elvégzett idõszakos, illetve soron kívüli egészségi

alkalmassági vizsgálat alapján megállapított alkalmas vagy alkalmatlan – továbbá a KR1. 23. § (1) bekezdésében

meghatározott személynél versenyezhet vagy nem versenyezhet – minõsítés tényérõl az orvosi alkalmasságot

vizsgáló szerv a rendõrségnek a lõfegyvertartási engedély kiadására illetékes szervét haladéktalanul tájékoztatja.”

7. § Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § (1) Az az I. alkalmassági csoportba tartozó, lõfegyvertartási engedéllyel rendelkezõ személy, aki

a) 40. életévét még nem töltötte be, 5 évenként orvosi és pszichológiai;

b) 40. életévét betöltötte, de 60. életévét még nem töltötte be, 2 évenként orvosi, 4 évenként pszichológiai;

c) 60. életévét betöltötte, évenként orvosi, 2 évenként pszichológiai

idõszakos alkalmassági vizsgálaton köteles részt venni.

(2) Az a II. alkalmassági csoportba tartozó, lõfegyvertartási engedéllyel rendelkezõ személy – a KR1. 23. §

(1) bekezdésében meghatározott személy kivételével –, aki

a) 60. életévet még nem töltötte be, 5 évenként,

b) 60. életévét betöltötte, évenként

idõszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton köteles részt venni, a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérõen a KR1. 24. §-ában meghatározott azon személy, aki a 60. életévét

betöltötte, de a 70. életévét nem töltötte be, 2 évenként köteles idõszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton részt venni.

(4) A KR1. 23. § (1) bekezdésben meghatározott személy orvosi alkalmassági vizsgálata a KR2. szerinti sportorvosi

vizsgálat keretében, az ott meghatározott gyakorisággal történik.

(5) A lõfegyvertartási engedéllyel rendelkezõ személy az (1)–(4) bekezdésben meghatározott idõnél korábban soron

kívüli pszichológiai vagy orvosi alkalmassági vizsgálatnak köteles magát alávetni az 1. § (4) bekezdésében foglaltakon

kívül akkor is, ha

a) az egészségi alkalmasságot vizsgáló szerv az orvosi vagy a pszichológiai alkalmassági vizsgálatra rövidebb

határidõt állapított meg,

b) a soron kívüli alkalmassági vizsgálatot a lõfegyvert munkakörébõl eredõen tartó személy munkáltatója

kezdeményezi, vagy

c) a soron kívüli alkalmassági vizsgálatot a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy edzõje (ide értve

a szövetségi kapitányt vagy az azzal azonos feladatot ellátó személyt is), a sportolóval jogviszonyban álló

sportszervezet vezetõje (ide értve a szakosztályvezetõt is), vagy a lõgyakorlat vezetõje kezdeményezi.

(6) Az I. alkalmassági csoportba tartozó személy munkáltatója köteles az egészségi alkalmasságot elsõ fokon

megállapító orvosi szervnél a soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezni, ha a lõfegyver tartására jogosultnál

a) olyan körülményt (betegséget, állapotromlást) észlel, amely a lõfegyver biztonságos tartására való további

alkalmasságát kétségessé teszi, vagy

b) legalább 6 hónapig tartó keresõképtelenség áll fenn.”

8. § Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) Az orvosi alkalmassági vizsgálatot elsõ fokon végzõ egészségügyi szerv:

a) a II. alkalmassági csoport esetében – a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy kivételével – a vizsgált

személy háziorvosa,

b) az I. alkalmassági csoport esetében az az egészségügyi szerv, amely az érintett személy foglalkozás-egészségügyi

ellátására a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló jogszabály szerint jogosult.
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(2) A KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy esetében az orvosi alkalmassági vizsgálatot a KR2. 7. § (1) és

8. § (1) bekezdésében meghatározott egészségügyi szervek végzik.

(3) A pszichológiai alkalmassági vizsgálat elvégzésérõl az I. alkalmassági csoport tekintetében elsõ fokon az Országos

Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI) gondoskodik.

(4) A II. alkalmassági csoport tekintetében a pszichológiai alkalmassági vizsgálatot elsõ fokon klinikai szakpszichológus

vagy sport szakpszichológus végezheti.”

9. § Az R. 8/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A pszichológiai alkalmasság elõzetes elsõ fokú vizsgálata a 3. számú mellékletben meghatározott vizsgálatok

elvégzésével történik.”

10. § (1) Az R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az orvosi alkalmassági véleménnyel szemben benyújtott felülvéleményezési kérelmet az orvosi alkalmasságot

elsõ fokon vizsgáló szerv a 2. melléklet szerinti egészségügyi vizsgálati lap egy példányának megküldésével

haladéktalanul továbbítja a másodfokon eljáró szervhez, és a vizsgált személy részére kiállítja az orvosi beutalót.”

(2) Az R. 9. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az orvosi alkalmassági véleménnyel szemben benyújtott felülvéleményezési kérelem esetén az orvosi

alkalmasságot másodfokon vizsgáló szervnek az 5. § (4) és (5) bekezdésében foglalt szakorvosi véleményeket nem kell

újra beszereznie, amennyiben azok alapján az elsõ fokon eljáró szerv az érintett személyt a szakorvosi véleményekkel

érintett megbetegedések tekintetében alkalmasnak minõsítette.”

11. § Az R. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § (1) Az orvosi alkalmassági vizsgálatot másodfokon – a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy

kivételével – a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló jogszabály szerint foglalkozás-egészségügyi szakellátási

szolgáltatást nyújtó egészségügyi szerv végzi.

(2) A KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy tekintetében felülvéleményezési kérelem esetén az orvosi

alkalmassági vizsgálatot a KR2. 11. §-ában meghatározott egészségügyi szervek végzik.

(3) A másodfokú pszichológiai alkalmassági vizsgálat elvégzésérõl az OMFI gondoskodik.

(4) A pszichológiai alkalmassági vizsgálatban részt vevõ intézmények körét az OMFI a honlapján közzéteszi.”

12. § Az R. a következõ 13. §-sal egészül ki:

„13. § (1) A kézilõfegyverek, lõszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági

feltételeirõl és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról szóló 9/2010. (III. 18.) EüM rendelettel

(a továbbiakban: Módr.) megállapított, illetve módosított 1. § (1), (2) és (4) bekezdését, 2. §-t, 4. §-t, 4/A. §-t, 5. § (2)–(5)

és (7) bekezdését, 6. § (2) bekezdését, 7. §-t, 8. §-t, 8/A. § (1) bekezdését, 9. § (3) és (5) bekezdését, 10. §-t, 1. számú

melléklet II. és III. pontját, 2. mellékletet, 3. számú mellékletet és 4. mellékletet, valamint a Módr. 16. §-át a Módr.

hatálybalépését követõen indult, az egészségi alkalmasság megállapítására irányuló vizsgálatok esetében kell

alkalmazni.

(2) A Módr. hatálybalépésekor lõfegyvertartási engedéllyel rendelkezõ személy tekintetében a Módr.-rel megállapított

7. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezéseket a Módr. hatálybalépését követõen

elvégzett egészségi alkalmassági vizsgálat során kell elõször alkalmazni azzal, hogy akinek a Módr. hatálybalépését

megelõzõen vagy azt követõen elvégzett egészségi alkalmassági vizsgálatát követõ idõszakos egészségi alkalmassági

vizsgálatának esedékessége nem egyezik meg a lõfegyvertartási engedély soron következõ meghosszabbításának

esedékességével, az a lõfegyvertartási engedély meghosszabbításával egyidejûleg soron kívüli egészségi

alkalmassági vizsgálaton vehet részt.

(3) Az a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy, aki a Módr. hatálybalépésekor lõfegyvertartási

engedéllyel rendelkezik és a Módr. hatálybalépésekor nem rendelkezik legalább 3 éves igazolt sportegyesületi

tagsággal, az a Módr. hatálybalépését követõ elsõ idõszakos orvosi alkalmassági vizsgálattal egyidejûleg pszichológiai

alkalmassági vizsgálaton köteles részt venni a 8. § (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen.

(4) Az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata során meghozott eltérõ alkalmassági vélemény hiányában

a) a b) pontban meghatározott kivétellel a Módr. hatálybalépésekor lõfegyvertartási engedéllyel rendelkezõ személy

a Módr. hatálybalépésekor hatályos idõszakos egészségi alkalmassági vizsgálat eredményét egészségi alkalmassága

igazolására annak hatályossági idejéig,
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b) a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy, akinek egészségi alkalmasságát a 7. §-nak a Módr.

hatálybalépését megelõzõen hatályos (1) bekezdése szerinti egészségi alkalmassági vizsgálat során állapították

meg, ennek eredményét egészségi alkalmasságának igazolására a KR2. szerinti idõszakos sportorvosi vizsgálat

elvégzéséig

használhatja fel.”

13. § (1) Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R. a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

15. § Az R.

a) 1. § (4) bekezdésében a „8. § (1) bekezdése szerint” szövegrész helyébe a „8. § (1)–(2) bekezdése szerinti”,

b) 5. § (7) bekezdésében a „véglegesen alkalmatlanná” szövegrész helyébe az „alkalmatlanná”

szöveg lép.

16. § Hatályát veszti az R.

a) 3. § (1) bekezdése,

b) 5. § (6) bekezdése,

c) 6. § (1) bekezdése,

d) 15. §-a,

e) 15/A. §-a.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

1. melléklet a 9/2010. (III. 18.) EüM rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklet II. pontjában az „elsõ fokon kizáró oknak tekintendõ egészségi állapotok, melyek az 5. §

(3) bekezdésében meghatározott szakértõi vizsgálat elvégzését teszik szükségessé” szövegrész helyébe a „szakorvosi

véleményezést igénylõ megbetegedések” szöveg lép.

2. Az R. 1. számú melléklet III. pontjában a „szakmai mérlegelést szükségessé tevõ egészségi okok” szövegrész helyébe

a „szakorvosi véleményezést igénylõ egyéb megbetegedések” szöveg lép.

3. Az R. 1. számú melléklet III. pont 7. alpontja hatályát veszti.

2. melléklet a 9/2010. (III. 18.) EüM rendelethez

„2. melléklet a 22/1991. (XI. 15.) NM rendelethez

EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATI LAP

Elõzetes orvosi vizsgálat:*

Név:

Szül. év, hó, nap:

Anyja neve:

Lakcím:

Foglalkozása (csak az I. alkalmassági csoportba tartozó vizsgált személy esetében kell kitölteni):

1792 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 8. szám



Vizsgálat idõpontja:

Vizsgálatot végzõ orvos neve:

Intézmény neve:

Kórelõzmény (krónikus betegség, gyógyszerszedés stb.):

Bõr, látható nyálkahártyák:

Csontok és ízületek:

Mirigyek (pajzsmirigy):

Tüdõ:

Szív: EKG:

Vérnyomás: Pulzus:

Érrendszer, varicositas:

Hasi szervek tapintása:

Máj: Sérv:

Idegrendszer, Romberg:

Halló- és egyensúlyszerv:

Szem (visus):

Egyéb vizsgálati eredmények:

Laboratóriumi vizsgálati eredmények:

Pszichológiai vizsgálat eredménye:

Az elvégzett elõzetes orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat alapján lõfegyver tartására

– alkalmas

– alkalmatlan

Egyéb megjegyzések:

A másodfokú egészségügyi alkalmassági vizsgálatot végzõ szerv megállapításai:**

Idõszakos és soron kívüli orvosi vizsgálat:*

Ideje:

Vizsgálatot végzõ orvos neve:

Statusában beállott változások:

Az elvégzett idõszakos/soron kívüli orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat alapján lõfegyver tartására

– alkalmas

– alkalmatlan

Egyéb megjegyzések:

A másodfokú egészségügyi vizsgálatot végzõ szerv megállapításai:**

Dátum

P. H.

Aláírás

* Az elsõ fokú orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv tölti ki!

** A másodfokú orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv tölti ki!”

3. melléklet a 9/2010. (III. 18.) EüM rendelethez

Az R. 3. számú mellékletében az „alkalmasság vizsgálatának tartalma elsõ fokon” szövegrész helyébe az „alkalmassági

vizsgálat tartalma” szöveg lép.
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4. melléklet a 9/2010. (III. 18.) EüM rendelethez

„4. melléklet a 22/1991. (XI. 15.) NM rendelethez

ORVOSI VÉLEMÉNY

Lõfegyverek megszerzésére vagy tartására irányuló hatósági engedély kiadásához szükséges egészségi
alkalmasságról

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

2. Születési hely:............................................................................................................................................................................................................

3. Születési idõ: ............................. év ................................................................... hó ................... nap

4. Lakcím: ................................................................................. helység ............................................................. utca ................... házszám

5. Személyazonosításra alkalmas okirat száma, típusa: ................................................................................................................................

Minõsítés:

Alkalmas: .................................. év ................................................................ hó ..................... napjáig

Alkalmatlan

Dátum

P. H.

Aláírás”

Az egészségügyi miniszter 10/2010. (III. 19.) EüM rendelete
a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998.

(VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 15/A. §-sal egészül ki:

„15/A. § (1) Az iskola-egészségügyi szolgálat az ÁNTSZ adatszolgáltatása alapján oltásonként 200 forintra jogosult az új

influenzavírus elleni védõoltással történõ immunizálásért, melyet az egészségügyért felelõs miniszter és az Országos

Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatója között létrejött megállapodásban foglaltaknak megfelelõen az Országos

Egészségbiztosítási Pénztár utal.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat az ÁNTSZ rendszeresen továbbítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé.”

2. § Az R. a következõ 43. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Átmeneti rendelkezések
43. § (1) A fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 10/2010. (III. 19.) EüM rendelet 1. §-ával beiktatott 15/A. §-t a 2009.

október 14-ét követõ immunizálás esetén kell alkalmazni.

(2) Az ÁNTSZ a 15/A. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatást elsõ alkalommal 2010. április 28-áig teljesíti.”

3. § Hatályát veszti az R. 43. § (2) bekezdése.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Ez a rendelet 2010. május

2-án hatályát veszti.

(2) A 3. § 2010. május 1-jén lép hatályba.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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Az egészségügyi miniszter 11/2010. (III. 19.) EüM rendelete
az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi
szakmai jegyzékrõl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl

szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet alkalmazása során az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvényben és az egészségügyi szolgáltatás

gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm.

rendeletben foglalt fogalommeghatározásokat kell figyelembe venni.”

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szolgáltatókról, a szolgáltatók szakmai szervezeti egységeirõl, az általuk végezhetõ, engedélyezett szakmákról és

szaktevékenységekrõl, valamint az egy szakmán vagy szaktevékenységen belül végezhetõ egyes szolgáltatásokról,

továbbá az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító mûködési engedélyekrõl nyilvántartást kell vezetni.”

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

„(3) Az ÁNTSZ-nek a szolgáltató telephelye, amennyiben telephellyel nem rendelkezik, székhelye szerinti kistérségi,

illetve regionális intézete a szolgáltatóra vonatkozó, a 4. §-ban meghatározott adatokat, valamint az azokban

bekövetkezett változásokat rögzíti az általa közvetlenül elérhetõ nyilvántartásban.”

3. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdés ad)–ae) alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következõ af) és

ag) alponttal egészül ki:

[A nyilvántartás a 3. § szerinti célok megvalósítása érdekében – a (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel – az alábbi

adatokat tartalmazza:

a szolgáltató:]

„ad) adószáma elsõ nyolc számjegyét (KSH törzsszám),

ae) egyedi azonosító számát,

af) felelõsségbiztosítási szerzõdésének a kötvényszámát,

ag) közszolgáltatásban való részvételének tényét;”

(2) Az R. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A nyilvántartás a 3. § szerinti célok megvalósítása érdekében – a (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel – az alábbi

adatokat tartalmazza:]

„c) a szolgáltató, és amennyiben az rendelkezik önálló szakmai szervezeti egységgel, akkor valamennyi

szakmai-szervezeti egységére vonatkozóan külön-külön:

ca) a 2. melléklet szerinti, engedélyezett egészségügyi szakmákat, szaktevékenységeket a hozzájuk tartozó kóddal,

szakképesítéssel, szakvizsga-típussal együtt,

cb) a ca) alpont szerinti szakmákhoz, illetve szaktevékenységekhez tartozó szolgáltatási típusok és ellátási formák

megnevezését, továbbá az ellátások progresszivitási szintjét,

cc) az engedélyezett szolgáltatások körét, amennyiben a mûködési engedély a szakmán, illetve szaktevékenységen

belül csak egyes szolgáltatások nyújtására szól,

cd) az engedélyezõ egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott egyedi szolgáltatói azonosítót, továbbá

a szakmai szervezeti egység egyedi azonosítóját, valamint ha egy vagy több szakmai szervezeti egység osztály

szervezeti egység forma keretében mûködik, az osztály (mátrix osztály) megnevezését,

ce) a területi ellátási kötelezettséget szakmánként vagy szaktevékenységenként, amennyiben a szolgáltató területi

ellátási kötelezettséggel mûködik,

cf) a mûködési engedély iránti kérelemben megjelölt mûködési területet, amennyiben a szolgáltató területi ellátási

kötelezettség nélkül mûködik,

cg) az engedélyezõ egészségügyi államigazgatási szerv megnevezését, azonosítóját,

gh) a mûködési engedély keltét, számát,

ci) a mûködés bármely korlátozásával kapcsolatos adatot,
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cj) a szakmai szervezeti egység ágyszámát, az osztály ágyszámát, mátrix osztály mûködtetése esetén a bázis

ágyszámot és az összes ágyszámot is,

ck) a heti rendelési idõt (a szolgáltató rendelésének óraszámát összesítve, illetve napi bontásban a rendelési idõ

kezdése és befejezése idõpontjának megjelölésével), és a rendelkezésre állási idõt napi bontásban,

cl) a szakmai szervezeti egység által nyújtott szolgáltatás jellegére figyelemmel a kapacitási adatokat szakmai

szervezeti egységenként,

cm) a közremûködés nyújtásának tényét,

cn) a szakmai szervezeti egység közremûködõjének szolgáltatói egyedi azonosítóját, és a közremûködést nyújtó

szakmai szervezeti egység egyedi azonosítóját,

co) a közremûködõnek mûködési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv megnevezését és azonosítóját,

cp) a közremûködést igénybe vevõ szolgáltató nevét, egyedi azonosítóját és a szakmai szervezeti egység egyedi

azonosítóját,

cq) a cn) és cp) alpontban meghatározott esetekben a közremûködés tartalmára vonatkozó adatokat (a személyi,

vagy a személyi és tárgyi feltételek biztosítása),

cr) a szakmai szervezeti egységhez tartozóan, ellátási formától függõen az ügyeleti részvételt, készenléti rendszerben

való részvétel tényét, valamint

cs) az orvosi bélyegzõ számát, vagy szakdolgozó esetén a mûködési nyilvántartási számot, továbbá a helyettesítés

rendjét, a helyettesítõ nevét és orvosi bélyegzõ számát vagy mûködési nyilvántartási számát, amennyiben

a szolgáltató alapellátást nyújt vagy egyéni vállalkozó.”

(3) Az R. 4. §-a a következõ (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A gyógyszerészi, szakgyógyszerészi tevékenységeket, a nem orvosi diplomához kötött szaktevékenységeket és

a hozzájuk tartozó kódokat a 3. melléklet tartalmazza.

(3b) A szolgáltatói típusokat és kódjaikat a 4. melléklet tartalmazza.”

4. § (1) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A szolgáltató és a szakmai szervezeti egység azonosítóját a mûködési engedély tartalmazza.”

(2) Az R. 5. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A közremûködést igénybe vevõ és a közremûködõ szakmai szervezeti egység adatait a nyilvántartásban össze kell

kapcsolni, úgy, hogy a közremûködõ szakmai szervezeti egységek egyedi azonosítói nem lehetnek azonosak.”

5. § Az R. a következõ 11. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Átmeneti rendelkezések

11. § Az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai

jegyzékrõl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 11/2010. (III. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.)

hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 2. mellékletben szereplõ, de a hatálybalépését követõen hatályos 2. számú

mellékletben nem szereplõ szakmakóddal rendelkezõ szolgáltatók 2010. december 31-ig mûködhetnek az R.

hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 2. számú mellékletben szereplõ kódok szerint.”

6. § (1) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. e rendelet 2. melléklete szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(3) Az R. e rendelet 3. melléklete szerinti 4. melléklettel egészül ki.

7. § Az R.

a) 1. § (2) bekezdésében a „szakmai-szervezeti” szövegrész helyébe a „szakmai szervezeti” szöveg,

b) 3. § a) pontjában az „egészségügyi szakmákról” szövegrész helyébe az „egészségügyi szakmákról és

szaktevékenységekrõl” szöveg,

c) 3. § c) pontjában a „szolgáltatók” szövegrész helyébe a „szolgáltatók és szakmai szervezeti egységek” szöveg,

d) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a

„- telefonszám;” szövegrész helyébe a

„- telefonszám,

- e-mail cím;” szöveg,
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e) 4. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés a)–b) pontjában, valamint a ca), cc) és ce)–cg) alpontjában foglaltakon túl”

szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a cd) és cg)–ci) alpontjában, továbbá

a (3a) bekezdésben foglaltakon túl” szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az R. 11. §-a, és az azt megelõzõ alcím.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. július 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 8. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

1. melléklet a 11/2010. (III. 19.) EüM rendelethez

„2. melléklet a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelethez

A mûködési engedélyek kiadásának alapjául szolgáló egészségügyi szakmák, szaktevékenységek

és kódjaik jegyzéke

A B C D

Szakképesítés
Szakvizsga

alap: A
ráépített: R

Szakmakód/
egészségügyi
szaktevékeny-

ség kódok

Szakma/egészségügyi
szaktevékenységek

1 KLINIKAI SZAKKÉPESÍTÉSEK:
2 Aneszteziológiai és intenzív terápia
3 Aneszteziológia és intenzív terápia A 1500 aneszteziológia és intenzív terápia
4 1501 aneszteziológia
5 Intenzív terápia R 1502 intenzív terápia
6 1503 fájdalomterápia
7 Arc-állcsont-szájsebészet
8 Arc-állcsont-szájsebészet A 0303 arc-állcsont-szájsebészet
9 Belgyógyászat

10 Belgyógyászat A 0100 általános belgyógyászat
11 0101 angiológia, phlebológia,

lymphológia
12 Haematológia R 0102 haematológia
13 Endokrinológia R 0103 endokrinológia – anyagcsere

betegségek
14 Nefrológia R 0105 nefrológia
15 Allergológia és klinikai immunológia R 0109 allergológiai és klinikai immunológia
16 0110 haemodialízis – sze
17 0111 peritoneális dialízis
18 0112 csontvelõ transzplantáció
19 0122 átültetési és visszaültetési célú

csontvelõi, perifériás sejt/õssejt
gyûjtés

20 0123 diabetológia – sze
21 Bõrgyógyászat
22 Bõrgyógyászat A 0800 általános bõr- és nemibeteg-ellátás
23 0801 bõrgyógyászat
24 0802 bõrgyógyászati allergológia
25 0803 nemibeteg-gondozás
26 0804 csecsemõ- és gyermek bõrbetegek

ellátása
27 Csecsemõ- és gyermekgyógyászat
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A B C D

Szakképesítés
Szakvizsga

alap: A
ráépített: R

Szakmakód/
egészségügyi
szaktevékeny-

ség kódok

Szakma/egészségügyi
szaktevékenységek

28 Csecsemõ- és gyermekgyógyászat A 0500 általános csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

29 Neonatológia R 0501 neonatológia, PIC
30 Csecsemõ- és gyermekkardiológia R 0503 csecsemõ- és gyermekkardiológia
31 Gyermek-tüdõgyógyászat R 0504 gyermek-tüdõgyógyászat
32 Gyermekgasztroenterológia R 0505 gyermekgasztroenterológia
33 Gyermekradiológia R 0510 gyermekradiológia
34 Gyermekneurológia R 0511 gyermekneurológia
35 0521 fejlõdésneurológia
36 Csecsemõ és gyermekgyógyászati

intenzívterápia
R 0522 csecsemõ és gyermekgyógyászati

intenzívterápia
37 0523 gyermek onko-haematológia
38 6302 házi gyermekorvosi tevékenység
39 Iskola-egészségtan és

ifjúságvédelem (iskolaorvosi vagy
gyermekkörzeti munkakör ellátására
jogosít)

R 6306 iskola-egészségügy és
ifjúság-egészségügy

40 Fül-orr-gégegyógyászat
41 Fül-orr-gégegyógyászat A 0600 általános fül-orr-gégegyógyászat
42 Audiológia R 0601 audiológia
43 Foniátria R 0602 foniátria
44 0603 otoneurológia
45 Csecsemõ és gyermek fül-, orr-,

gégegyógyászat
R 0509 csecsemõ és gyermek fül-, orr-,

gégegyógyászat
46 Gasztroenterológia
47 Gasztroenterológia A 0104 gasztroenterológia
48 5305 gasztroenterológiai UH diagnosztika

– sze
49 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria
50 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria A 0512 gyermek- és ifjúsági pszichiátria
51 Gyermeksebészet
52 Gyermeksebészet A 0506 gyermeksebészet – sze
53 Honvédorvostan,

katasztrófa-orvostan
54 Honvédorvostan,

katasztrófa-orvostan
A 9301 honvédorvostan,

katasztrófa-orvostan
55 Idegsebészet
56 Idegsebészet A 0204 idegsebészet – sze
57 Igazságügyi orvostan
58 Igazságügyi orvostan A 9500 igazságügyi orvostan
59 9502 igazságügyi toxikológia
60 Infektológia
61 Infektológia A 1600 fertõzõbeteg-ellátás, infektológia
62 1601 AIDS ellátás és gondozás – sze
63 1602 HIV/AIDS szûrés (önkéntes és külön

jogszabály alapján kötelezõ) – sze
64 Trópusi betegségek R 1603 trópusi betegségek ellátása
65 Kardiológia
66 Kardiológia A 4000 általános kardiológia
67 4001 invazív kardiológia (haemodinamika)
68 Neurológia
69 Neurológia A 0900 általános neurológia
70 0901 stroke ellátás
71 0902 fejfájás szakrendelés – sze
72 Klinikai neurofiziológia R 0903 klinikai neurofiziológia
73 0904 EEG és EMG diagnosztika – sze
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A B C D

Szakképesítés
Szakvizsga

alap: A
ráépített: R

Szakmakód/
egészségügyi
szaktevékeny-

ség kódok

Szakma/egészségügyi
szaktevékenységek

74 Nukleáris medicina
75 Nukleáris medicina A 6500 izotópdiagnosztika
76 6501 radioizotópos terápia
77 6503 PET
78 Ortopédia és traumatológia
79 Ortopédia és traumatológia A 1000 ortopédia
80 1001 gerincsebészet
81 0300 általános traumatológia
82 Kézsebészet R 0302 kézsebészet
83 Oxyológia és sürgõsségi orvostan
84 Oxyológia és sürgõsségi orvostan A 4600 oxyológia és sürgõsségi betegellátás
85 Patológia
86 Patológia A 5400 általános kórbonctan és kórszövettan
87 5401 szövettan, kórszövettan
88 Cytopatológia R 5402 cytopatológia
89 5403 aspirációs cytológia
90 5404 immunhisztológia
91 Neuropatológia R 5405 neuropatológia – sze
92 5407 transzplantációs célú szerv-,

szöveteltávolítás holttestbõl (kivétel:
0702)

93 0702 transzplantációs célú szaruhártya
eltávolítás holttestbõl

94 Pszichiátria
95 Pszichiátria A 1800 pszichiátria
96 Addiktológia R 1801 addiktológia
97 1811 alkohológia
98 1821 drogbetegellátás
99 1831 egyéb szenvedélybetegség ellátás

100 Orvosi rehabilitáció (pszichiátriai
szakterületen)

R 1804 pszichiátriai rehabilitáció

101 Pszichoterápia R 1805 pszichoterápia
102 Igazságügyi pszichiátria

(igazságügyi elmeorvostan)
R 9501 igazságügyi pszichiátria

(igazságügyi elmeorvostan)
103 Radiológia
104 Radiológia A 5100 általános röntgendiagnosztika
105 5102 mammográfiás szûrés és

diagnosztika
106 5103 angiográfiás diagnosztika
107 5104 intervenciós radiológia
108 Neuroradiológia R 5105 neuroradiológia
109 5201 CT
110 5202 MRI
111 5301 ultrahang diagnosztika
112 5602 lézerdiagnosztika és terápia
113 Repülõorvostan
114 Repülõorvostan A 9700 repülõorvostan
115 Reumatológia
116 Reumatológia A 1400 reumatológia
117 Fizioterápia R 1402 fizioterápia
118 1404 oszteoporozis
119 Sebészet
120 Sebészet A 0200 általános sebészet
121 0201 esztétikai plasztikai sebészet
122 Mellkassebészet R 0202 tüdõ- és mellkassebészet
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Szakképesítés
Szakvizsga

alap: A
ráépített: R

Szakmakód/
egészségügyi
szaktevékeny-

ség kódok

Szakma/egészségügyi
szaktevékenységek

123 Érsebészet R 0203 érsebészet
124 0208 szerv-transzplantációs sebészet
125 0209 transzplantációs célú szerv-,

szöveteltávolítás agyhalottból
126 Plasztikai (égési) sebészet R 0210 plasztikai (égési) sebészet
127 0211 égési sebészet
128 0207 ESWL (kivétel az 1104 kód alatt

végezhetõ tevékenység)
129 Sugárterápia
130 Sugárterápia A 1201 sugárterápia
131 Klinikai onkológia R 1200 klinikai onkológia
132 1202 onkológiai szûrés (a szervezett

népegészségügyi onkológiai
szûrõvizsgálati programban mûködõ
szolgáltatók)

133 Szemészet
134 Szemészet A 0700 általános szemészet
135 0701 szaruhártya-átültetés – sze
136 0703 látásvizsgálat, szemüvegrendelés –

sze
137 Gyermekszemészet R 0508 gyermekszemészet
138 Szívsebészet
139 Szívsebészet A 0205 szívsebészet – sze
140 0215 csecsemõ- és gyermekszívsebészet
141 0216 szívtranszplantáció
142 Szülészet-nõgyógyászat
143 Szülészet-nõgyógyászat A 0400 általános szülészet-nõgyógyászat
144 0401 terhesgondozás (orvosi)
145 0402 nõgyógyászati onkológiai szûrés
146 0403 in vitro fertilizáció (IVF)
147 6104 köldökvér sejt/õssejt tevékenység
148 Gyermeknõgyógyászat R 0507 gyermeknõgyógyászat – sze
149 5304 nõgyógyászati ultrahang

diagnosztika – sze
150 Transzfuziológia
151 Transzfuziológia A 6101 transzfuziológia
152 6102 véradó szolgálat
153 6103 szövet és sejtbanki tevékenység

(kivétel: 1002, 0213, 0705, 6105,
6106)

154 6105 haemopoetikus õssejtbank
155 6106 köldökvérbank
156 0213 ér- és billentyû szövetbank
157 1002 kötõ- és támasztószövetbank
158 0705 szaruhártya szövetbank
159 Tüdõgyógyászat
160 Tüdõgyógyászat A 1900 tüdõgyógyászat
161 1902 pulmonológiai allergológia és

immunológia
162 1904 tüdõszûrés (ideértve az önálló

felvételkészítést is)
163 Urológia
164 Urológia A 1100 urológia
165 Andrológia (24 hónap) R 1101 andrológia
166 1102 urodinamia, neuro-urológia
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A B C D

Szakképesítés
Szakvizsga

alap: A
ráépített: R

Szakmakód/
egészségügyi
szaktevékeny-

ség kódok

Szakma/egészségügyi
szaktevékenységek

167 1104 ESWL (kivétel a 0207 kód alatt
végezhetõ tevékenység)

168 MINDEN ELSÕKÉNT
MEGSZEREZHETÕ KLINIKAI
SZAKKÉPESÍTÉSRE RÁÉPÍTHETÕ
SZAKKÉPESÍTÉSEK:

169 Klinikai farmakológia R 7001 klinikai farmakológia
170 Sportorvostan R 2602 sportszakorvosi ellátás
171 Egészségbiztosítás R 9504 egészségbiztosítási orvosszakértés
172 MINDEN ELSÕKÉNT

MEGSZEREZHETÕ KLINIKAI ÉS
MOZGÁSSZERVI SZAKKÉPESÍTÉSRE
RÁÉPÍTHETÕ SZAKKÉPESÍTÉSEK
(kivéve: pszichiátria):

173 Rehabilitáció
174 Orvosi rehabilitáció csecsemõ- és

gyermekgyógyászat szakterületen
R 0525 csecsemõ- és gyermekgyógyászati

rehabilitáció
175 Orvosi rehabilitáció kardiológia

szakterületen
R 4003 kardiológia rehabilitáció

176 Orvosi rehabilitáció tüdõgyógyászat
szakterületen

R 1903 tüdõgyógyászati és
légzésrehabilitáció

177 0903 neurológiai rehabilitáció
178 2202 belgyógyászati rehabilitáció
179 2203 gasztroenterológia rehabilitáció
180 2204 nõgyógyászati rehabilitáció
181 NEM KLINIKAI SZAKKÉPESÍTÉSEK:
182 Fizikális medicina és rehabilitációs

orvoslás
183 Fizikális medicina és rehabilitációs

orvoslás
A 2200 fizikális medicina és rehabilitációs

orvoslás
184 Orvosi rehabilitáció mozgásszervi

szakterületen
R 2201 mozgásszervi rehabilitáció

185 Foglalkozás-orvostan
(üzemorvostan)

186 Foglalkozás-orvostan
(üzemorvostan)

A 2501 foglalkozás-egészségügyi alapellátás

187 2502 foglalkozás-egészségügyi szakellátás
188 Munkahigiéne R 2503 munkahigiénés tevékenység
189 Sugáregészségtan R 9401 sugáregészségügyi tevékenység
190 Geriátria
191 Geriátria A 0106 geriátriai ellátás
192 Háziorvostan
193 Háziorvos A 6301 felnõtt háziorvosi ellátás
194 6303 felnõtt és gyermek (vegyes)

háziorvosi ellátás
195 Megelõzõ orvostan és

népegészségtan
196 Megelõzõ orvostan és

népegészségtan
A 9400 megelõzõ orvostan és

népegészségtan
197 9401 kórházhigiéne és infekciókontroll

tevékenység
198 Orvosi laboratóriumi diagnosztika
199 Orvosi laboratóriumi diagnosztika A 5000 orvosi laboratóriumi diagnosztika
200 Laboratóriumi haematológia és

immunológia
R 5008 haematológia és immunológia

diagnosztika
201 Molekuláris genetikai diagnosztika R 5006 molekuláris genetikai diagnosztika
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Szakképesítés
Szakvizsga

alap: A
ráépített: R

Szakmakód/
egészségügyi
szaktevékeny-

ség kódok

Szakma/egészségügyi
szaktevékenységek

202 Orvosi mikrobiológia
203 Orvosi mikrobiológia A 5003 mikrobiológiai laboratóriumi

diagnosztika
204 MINDEN SZAKORVOSI KÉPESÍTÉSRE

RÁÉPÍTHETÕ SZAKKÉPESÍTÉS:
205 Klinikai genetika
206 Klinikai genetika R 6700 klinikai genetika
207 6701 genetikai tanácsadás
208 6702 biobanki tevékenység (gyûjtés és

tárolás)
209 MENTÉS:
210 6200 általános mentés
211 6201 koraszülött mentés és szállítás
212 6202 mozgóõrség
213 6212 rendezvénybiztosítás
214 6203 mentési készenlétet igénylõ õrzött

szállítás
215 Kiegészítõ gyógyászati

tevékenységek NEM
KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI
MÓDOK külön jogszabály alapján
meghatározott képesítéssel és
tartalommal (csak orvos által
végezhetõek):

216 8004 pszichológiai eljárások
217 8011 homeopátia
218 8012 hagyományos kínai orvoslás (ezen

alapuló egyéb technikák)
219 8021 manuálterápia
220 8022 indiai (ájurvédikus gyógyászati

eljárások)
221 8023 méregtelenítõ módok
222 8031 biológiai fogorvoslás
223 8032 tibeti gyógyító eljárások
224 8041 neurálterápiás módok
225 FOGORVOSI OKLEVÉLLEL

MEGSZEREZHETÕ SZAKKÉPESÍTÉSEK
226 1300 fogászati ellátás (ideértve a fogászati

alapellátást is)
227 Dento-alveoláris sebészet R 1301 dento-alveoláris sebészet
228 Fogszabályozás R 1302 fogszabályozás
229 Parodontológia R 1303 parodontológia
230 Gyermekfogászat R 1304 gyermekfogászat
231 1305 iskolafogászat
232 1306 fogászati röntgen
233 Konzerváló fogászat, fogpótlástan R 1308 konzerváló fogászat, fogpótlástan

Jelmagyarázat:

sze: szakosodott egység, az e jelzéssel ellátott kódok kizárólag az adott szakmára, szaktevékenységre fõ profilként

szakosodott egység jelölésére alkalmazhatók, az adott szakmai tevékenységre más szakmai megnevezés nem

használható.”
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2. melléklet a 11/2010. (III. 19.) EüM rendelethez

„3. melléklet a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelethez

A mûködési engedélyek kiadásának alapjául szolgáló gyógyszerészi, szakgyógyszerészi tevékenységek,

nem orvosi diplomához kötött szaktevékenységek és kódjaik jegyzéke

A B C
1 GYÓGYSZERÉSZI/SZAKGYÓGYSZERÉSZI TEVÉKENYSÉG
2 Szakma Szaktevékenység

kód
Szaktevékenység

3 Gyógyszerészet/szakgyógyszerészet 7000 Gyógyszerészi tevékenység
4 7001 Klinikai farmakológia
5 Kórházi gyógyszerészet 7002 Intézeti gyógyszerészi tevékenység

6 NEM ORVOSI DIPLOMÁHOZ KÖTÖTT SZAKTEVÉKENYSÉGEK
7 Szakma Szaktevékenység

kód
Szaktevékenység

8 PSZICHOLÓGIAI TEVÉKENYSÉG
9 Pszichológia 7100 Klinikai szakpszichológia

10 Klinikai és mentálhigiéniai felnõtt
szakpszichológia

7101 Klinikai és mentálhigiéniai felnõtt
szakpszichológia

11 Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és
ifjúsági szakpszichológia

7102 Klinikai és mentálhigiéniai gyermek-
és ifjúsági szakpszichológia

12 Pszichoterápia 7104 Pszichoterápia (nem szakorvosi)
13 Neuropszichológia 7106 Neuropszichológia
14 Igazságügyi klinikai pszichológia 9503 Igazságügyi klinikai pszichológia
15 Klinikai írásszakértõ pszichológia 7107 Klinikai írásszakértõ pszichológia
16 Klinikai addiktológiai szakpszichológia 7108 Klinikai addiktológiai

szakpszichológia

17 PEDAGÓGIAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMÁK
18 Gyógypedagógia 7202 Gyógypedagógia, gyógypedagógiai

rehabilitáció
19 7201 Logopédia
20 7206 Hallássérült rehabilitáció
21 7207 Látássérült rehabilitáció
22 7208 Szomato-pedagógia –

mozgásfejlesztés
23 Konduktív pedagógia 7203 Konduktori tevékenység
24 Gyógy-testnevelõ 7209 Gyógy-testnevelés

25 EGÉSZSÉGÜGYI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ SZAKMÁK, SZAKTEVÉKENYSÉGEK
26 Dietetikus 7600 Dietetika
27 Szülésznõ 7317 Szülésznõi tevékenység
28 Gyógytornász/Gyógytornász –

fizioterapeuta
5700 Általános fizioterápia – Gyógytorna

29 5701 Subaqualis gyógytorna
30 5704 Elektroterápia
31 5709 Magneto- és fototerápia

gyógytornász képesítéssel
32 5711 Gyógytorna
33 8021 Manuálterápia (gerincmanipulációs

mûfogások kivételével)
34 Közegészségügyi járványügyi felügyelõ,

népegészségügyi felügyelõ
7318 Intézeti higiénia, népegészségügyi

tevékenység
35 Mentõtiszt 6205 Mentõtiszti tevékenység
36 Védõnõ 7901 Területi védõnõi ellátás
37 7902 Iskolavédõnõi ellátás
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38 7903 Családvédelmi szolgálatnál nyújtott

ellátás
39 7904 Anyatejgyûjtés
40 Optometrista 0704 Optometria ellátás

41 ÁPOLÁS (GYERMEK): Csecsemõ- és
gyermekápoló, gyermekápoló, gyermek
szakápoló

7303 Csecsemõ és gyermek szakápolás

42 ÁPOLÁS (FELNÕTT): Diplomás ápoló,
okleveles ápoló, OKJ-s ápoló, felnõtt
szakápoló, általános betegápoló

7305 Ápolás, szakápolás

43 Körzeti betegápoló, körzeti ápoló, körzeti
közösségi szakápoló

7307 Körzeti közösségi szakápolás

44 Hospice szakápoló és koordinátor,
Hospice szakápoló

7306 Hospice szakápolás

45 Foglalkozás-egészségügyi szakápoló 7301 Foglakozás-egészségügyi
szakápolás

46 Epidemiológiai szakápoló 7319 Népegészségügyi prevenció,
szakápolás

47 Diabetológiai szakápoló 7309 Diabetológiai szakápolás
48 Geriátriai szakápoló 7312 Geriátriai szakápolás
49 Onkológiai szakápoló 7313 Onkológiai szakápolás
50 Nefrológiai szakápoló 7314 Nefrológiai szakápolás
51 Légzõszervi szakápoló, pulmonológus,

allergológus szakasszisztens
7315 Légzõszervi szakápolás

52 Sürgõsségi szakápoló 7316 Sürgõsségi szakápolás

53 GYERMEK INTENZÍV ELLÁTÁS: Gyermek
aneszteziológiai és intenzív szakápoló,
gyermek intenzív terápiás szakápoló,
újszülött, csecsemõ, gyermek intenzív
terápiás szakasszisztens, újszülött,
koraszülött intenzív terápiás
szakasszisztens

7311 Intenzív terápiás csecsemõ és
gyermek szakápolás

54 FELNÕTT INTENZÍV ELLÁTÁS: Felnõtt
aneszteziológiai és intenzív szakápoló,
intenzív betegellátó szakápoló, intenzív
terápiás szakasszisztens

7310 Intenzív terápiás szakápolás

55 ÁPOLÁS (PSZICHIÁTRIAI GYERMEK):
Gyermek ideg-elmeápoló, gyermek
ideg-elmeápoló és gondozó

7304 Pszichiátriai szakápolás és
mentálhigiéne (gyermek)

56 ÁPOLÁS (PSZICHIÁTRIAI FELNÕTT):
Pszichiátriai szakápoló, pszichiátriai és
mentálhigiénés szakápoló, pszichiátriai
ápoló és gondozó, ideg-elmeápoló

7302 Pszichiátriai szakápolás és
mentálhigiéne (felnõtt)

57 LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA:
Diplomás orvosi laboratóriumi analitikus,
laboratóriumi szakasszisztens/klinikai
laboratóriumi szakasszisztens/kémiai
laboratóriumi szakasszisztens,
orvos-diagnosztikai laboratóriumi
technológus

7335 Laboratóriumi diagnosztikai
tevékenység (nem orvosi
képesítéssel)
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58 KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA: Diplomás

képalkotó diagnosztikus, röntgen
asszisztens, képi diagnosztikai és
intervenciós asszisztens, röntgen-mûtõs
szakasszisztens, intervenciós
szakasszisztens, radiográfus
szakasszisztens

7336 Képalkotó diagnosztikai
tevékenység (nem orvosi
képesítéssel)

59 Fizikoterápiás asszisztens/fizioterápiás
asszisztens/fizioterápiás szakasszisztens

5722 Fizikoterápia – asszisztensi
tevékenység

60 5703 Hidroterápia
61 5706 Balneoterápia
62 5707 Thermoterápia
63 5708 Magneto-, fototerápia
64 Gyógymasszõr 5712 Gyógymasszázs
65 Sportmasszõr 5713 Sportmasszázs
66 Rehabilitációs tevékenység terapeuta 7205 Rehabilitációs tevékenység
67 Gyógyúszás foglalkoztató 7204 Rehabilitációs gyógyúszás
68 Gyógyfoglalkoztató, Gyógyfoglalkoztató

szakasszisztens
7210 Rehabilitációs foglalkoztatás

69 Klinikai fogászati higiénikus 1307 Klinikai fogászati higiénia biztosítása
70 Kardiológiai és angiológiai

szakasszisztens, kardiológiai
szakasszisztens, elektro-kardiográfiai
szakasszisztens

7330 Kardiológiai szakasszisztencia

71 Audiológiai szakasszisztens, klinikai
elektrofiziológiai szakasszisztens,
Audiológiai asszisztens, hallásakusztikus

7331 Audiológiai szakasszisztencia

72 EEG szakasszisztens, klinikai
elektrofiziológiai szakasszisztens, EEG
asszisztens

7332 EEG szakasszisztencia

73 Citológiai szakasszisztens 7333 Citológiai szakasszisztencia
74 Hisztokémiai/Immunhisztokémiai

szakasszisztens
7334 Hisztokémiai/Immunhisztokémiai

szakasszisztencia
75 CT, MRI szakasszisztens 7337 Képalkotó diagnosztikai

szakasszisztencia
76 Sugárterápiás szakasszisztens 7338 Sugárterápiás szakasszisztencia
77 Általános és vasculáris ultrahang

diagnosztikai szakasszisztens, szülészeti
és nõgyógyászati ultrahang diagnosztikai
szakasszisztens, Szonográfus
szakasszisztens

7339 Ultrahang diagnosztika

78 Mentõápoló 7341 Mentõápolói tevékenység

79 NEM KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI MÓDOK (NEM ORVOSI VÉGZETTSÉGHEZ KÖTÖTT)
80 Akupresszõr 8016 Akupresszúra
81 Alternatív mozgás- és masszázsterápeuta 8026 Alternatív mozgás- és

masszázsterápia
82 Életmód tanácsadó és -terapeuta 8036 Életmód oktatás és tanácsadás
83 Reflexológus 8046 Reflexzóna terápia
84 Alternatív fizioterápiás továbbképzés 8017 Alternatív fioterápiás módszerek
85 Fitoterápia továbbképzés 8037 Fitoterápia
86 Kineziológiai továbbképzés 8057 Kineziológiai módszerek
87 Szemtréning továbbképzés 8067 Szemtréning eljárások
88 Bioenergetikus továbbképzés 8048 Bioenergetikai módszerek
89 Fülakupunktúrás addiktológiai

továbbképzés
8047 Fülakupunktúrás addiktológia

90 GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ ELLÁTÁS
91 Gyógyászati segédeszköz forgalmazó GYS1 Gyógyászati segédeszköz

forgalmazás (önálló üzletben)
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92 GYS2 Gyógyászati segédeszköz

forgalmazás (fiók üzletben)
93 GYS3 Gyógyászati segédeszköz

forgalmazás (egyedi
gyártómûhellyel)

94 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés GYS6 Gyógyászati segédeszköz
kölcsönzés

95 Gyógyászati segédeszköz javító GYS7 Gyógyászati segédeszköz javítás
96 Ortopédiai mûszerész GYS8 Ortopédiai mûszerész
97 Ortopédiai eszközkészítõ GYS4 Protézis-, gyógycipõ készítés
98 Ortopédiai kötszerész és fûzõ készítõ GYS9 Testközeli gyógyászati segédeszköz

készítés
99 Fülilleszték készítõ GYS10 Fülilleszték készítés

100 Fogtechnikus GYS5 Fogtechnika

101 EGYÉB KAPCSOLÓDÓ SZAKFELADATOK
102 Egészségügyi kártevõirtó-fertõtlenítõ 7319 Egészségügyi

kártevõirtó-fertõtlenítõ
103 7320 Fertõtlenítõ sterilezõ tevékenység
104 7321 Egészségügyi gázmester

tevékenység
105 Boncmester 5406 Halottkezelés és konzerválás (nem

orvosi képesítéssel)
106 Betegszállító 6207 Betegszállítás felügyelet nélkül
107 Mentõápoló 6206 Betegszállítás ápolóval

”

3. melléklet a 11/2010. (III. 19.) EüM rendelethez

„4. melléklet a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelethez

Szolgáltatói típusok és kódjaik

A mûködési engedélyekben szakmai szervezeti egységenként a 2. és 3. mellékletben szereplõ szakmakód mellett fel

kell tüntetni a tevékenység feltételeinek biztosítása szerint a szolgáltatás típusát:

1-es kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató a tevékenység végzésére elõírt valamennyi feltételt biztosítja,

közremûködõt nem vesz igénybe.

2-es kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató a tevékenység végzésére elõírt valamennyi feltételt biztosítja, és igénybe

vesz közremûködõt.

3-as kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató közremûködõként a tevékenység végzésére elõírt feltételek közül

a személyi és tárgyi feltételeket teljesen vagy részben biztosítja.

4-es kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató közremûködõként a tevékenység végzésére elõírt feltételek közül az orvosi

személyi feltételeket biztosítja teljesen vagy részben.

5-ös kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató közremûködõként a tevékenység végzésére elõírt feltételek közül

a szakdolgozói személyi feltételeket biztosítja teljesen vagy részben.

6-os kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató közremûködõként a tevékenység végzésére elõírt feltételek közül az orvosi

és szakdolgozói személyi feltételeket biztosítja teljesen vagy részben.

7-es kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató közremûködõként a tevékenység végzésére elõírt feltételek közül a nem

egészségügyi felsõfokú személyi feltételeket biztosítja teljesen vagy részben.

A 3–7. kód vonatkozásában a közremûködõ által biztosított feltételek a közremûködést igénybevevõ által végzett

szakma/szaktevékenység részeként értelmezendõk.”
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Az egészségügyi miniszter 12/2010. (III. 23.) EüM rendelete
az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülõ egyes egészségügyi
oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzésérõl szóló egyéb tanúsítványok
megnevezésérõl és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek körérõl szóló
4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülõ egyes egészségügyi oklevelek,

bizonyítványok és a képesítés megszerzésérõl szóló egyéb tanúsítványok megnevezésérõl és az ezen okiratok

birtokosaival azonos jogállású személyek körérõl szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.)

a) 1. számú melléklete az 1. melléklet,

b) 5. számú melléklete a 2. melléklet

szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

3. § Ez a rendelet a szakmai képesítések elismerésérõl szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelv V. mellékletének való megfelelést szolgálja a 2009/C 279/01 EK bizottsági közlemény (2009. november

19.) szerint.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

1. melléklet a 12/2010. (III. 23.) EüM rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklet B) pontjában szereplõ táblázat Egyesült Királyságra vonatkozó sora helyébe a következõ sor

lép:

(Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv)

Egyesült Királyság Certificate of completion of training
(Bizonyítvány képzés teljesítésérõl)

Postgraduate Medical Education and
Training Board
(Posztgraduális Orvosi Oktatási és Képzési
Tanács)

2. Az R. 1. számú melléklet C) pontjában szereplõ táblázat

2.1. „Aneszteziológia” címszó alatti részében a Belgiumra vonatkozó sor helyébe a következõ sor lép:

(Ország Megnevezés

Aneszteziológia
A képzés legrövidebb idõtartama: 3 év)

Belgium Anesthésie-réanimation/Anesthesie-
reanimatie
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2.2. „Arc-, állcsont- és szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés)” címszó alatti részében az Ausztriára vonatkozó sor

helyébe a következõ sor lép:

[Ország Megnevezés

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

Ausztria Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

2.3. „Arc- és állkapocs-sebészet (orvosi alapképzés)” címszó alatti részében az Ausztriára vonatkozó sor helyébe

a következõ sor lép:

[Ország Megnevezés

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

Ausztria Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
(2013. február 28-ig)

2.4. „Bõr- és nemibeteg-gyógyászat” címszó alatti részében a Belgiumra vonatkozó sor helyébe a következõ sor lép:

(Ország Megnevezés

Bõr- és nemibeteg-gyógyászat
A képzés legrövidebb idõtartama: 3 év)

Belgium Dermato-vénéréologie/Dermato-
venereologie

2.5. „Fizioterápia” címszó alatti részében az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a következõ sor lép:

(Ország Megnevezés

Fizioterápia
A képzés legrövidebb idõtartama: 3 év)

Ausztria Physikalische Medizin und Allgemeine
Rehabilitation

2.6. „Foglalkozás-orvostan” címszó alatti részében az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a következõ sor lép:

(Ország Megnevezés

Foglalkozás-orvostan
A képzés legrövidebb idõtartama: 4 év)

Ausztria Arbeitsmedizin

2.7. „Gasztroenterológia” címszó alatti részében a Belgiumra vonatkozó sor helyébe a következõ sor lép:

(Ország Megnevezés

Gasztroenterológia
A képzés legrövidebb idõtartama: 4 év)

Belgium Gastro-entérologie/Gastro-enterologie

2.8. „Geriátria” címszó alatti részében

2.8.1. a Belgiumra vonatkozó sor helyébe a következõ sor lép:

(Ország Megnevezés

Geriátria
A képzés legrövidebb idõtartama: 4 év)

Belgium Gériatrie/Geriatrie
2.8.2. az Egyesült Királyságra vonatkozó sor helyébe a következõ sor lép:

(Ország Megnevezés

Geriátria
A képzés legrövidebb idõtartama: 4 év)

Egyesült Királyság Geriatric medicine
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2.9. „Gyermekpszichiátria” címszó alatti részében

2.9.1. a Belgiumra vonatkozó sor helyébe a következõ sor lép:

(Ország Megnevezés

Gyermekpszichiátria
A képzés legrövidebb idõtartama: 4 év)

Belgium Psychiatrie, particulierement en
psychiatrie infanto-juvénile/Psychiatrie,
meer bepaald in de kinder-
en jeugdpsychiatrie

2.9.2. az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a következõ sor lép:

(Ország Megnevezés

Gyermekpszichiátria
A képzés legrövidebb idõtartama: 4 év)

Ausztria Kinder- und Jugendpsychiatrie

2.10. „Gyermeksebészet” címszó alatti részében az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a következõ sor lép:

(Ország Megnevezés

Gyermeksebészet
A képzés legrövidebb idõtartama: 5 év)

Ausztria Kinder- und Jugendchirurgie

2.11. „Mellkassebészet” címszó alatti részében az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a következõ sor lép:

(Ország Megnevezés

Mellkassebészet
A képzés legrövidebb idõtartama: 5 év)

Ausztria Thoraxchirurgie

2.12. „Plasztikai sebészet” címszó alatti részében az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a következõ sor lép:

(Ország Megnevezés

Plasztikai sebészet
A képzés legrövidebb idõtartama: 5 év)

Ausztria Plastische, Ästhetische und
Rekonstruktive Chirurgie

2.13. „Pszichiátria” címszó alatti részében

2.13.1. a Belgiumra vonatkozó sor helyébe a következõ sor lép:

(Ország Megnevezés

Pszichiátria
A képzés legrövidebb idõtartama: 4 év)

Belgium Psychiatrie, particulierement en
psychiatrie de l’adulte/Psychiatrie, meer
bepaald in de volwassenpsychiatrie

2.13.2. az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a következõ sor lép:

(Ország Megnevezés

Pszichiátria
A képzés legrövidebb idõtartama: 4 év)

Ausztria Psychiatrie (und Psychotherapeutische
Medizin)

2.14. „Radiológia” címszó alatti részében az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a következõ sor lép:

(Ország Megnevezés

Radiológia
A képzés legrövidebb idõtartama: 4 év)

Ausztria Radiologie (2004. március 31-ig)
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2.15. „Szülészet-nõgyógyászat” címszó alatti részében a Belgiumra vonatkozó sor helyébe a következõ sor lép:

(Ország Megnevezés

Szülészet-nõgyógyászat
A képzés legrövidebb idõtartama: 4 év)

Belgium Gynécologie-obstétrique/Gynaecologie-
verloskunde

3. Az R. 1. számú melléklet D) pontjában szereplõ táblázat

3.1. Belgiumra vonatkozó sora helyébe a következõ sor lép:

(Ország Oklevél megnevezése)

Belgium Bijzondere beroepstitel van huisarts/Titre professionnel particulier
de médecin généraliste

3.2. Egyesült Királyságra vonatkozó sora helyébe a következõ sor lép:

(Ország Oklevél megnevezése)

Egyesült Királyság Certificate of completion of training in general practice

2. melléklet a 12/2010. (III. 23.) EüM rendelethez

1. Az R. 5. számú melléklet A) pontjában szereplõ táblázat

1.1. Ausztriára vonatkozó sora helyébe a következõ sor lép:

(Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv Képesítést kísérõ igazolás)

Ausztria Staatliches Apothekerdiplom
(Állami gyógyszerészoklevél)

Österreichische
Apothekerkammer (Osztrák
Gyógyszerész Kamara)

1.2. Egyesült Királyságra vonatkozó sora helyébe a következõ sor lép:

(Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv Képesítést kísérõ igazolás)

Egyesült Királyság Certificate of registered
pharmacist (Bejegyzett
gyógyszerészi bizonyítvány)

Nagy-Britannia esetében: Royal
Pharmaceutical Society of Great
Britain (Nagy-britanniai Királyi
Gyógyszerészeti Társaság)
Észak-Írország esetében:
Pharmaceutical Society of
Northern Ireland
(Észak-írországi Királyi
Gyógyszerészeti Társaság)
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IV. RÉSZ
Irányelvek, tájékoztatók

V. RÉSZ
Közlemények

Az egészségügyi miniszter közleménye szakmai prioritások meghatározásáról

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm.

rendelet 13. § (4) bekezdése alapján a többletkapacitások befogadásának alapjául szolgáló szakmai prioritásokat az alábbiak szerint

határozom meg.

1. „Közös kincsünk a gyermek” – Nemzeti Csecsemõ- és Gyermek-egészségügyi Program: az újszülött ellátás fejlesztése,

Intenzív Neonatológiai Osztályok (PIC II.) kapacitásainak bõvítése.

2. Nemzeti Rákellenes Program: a mobil emlõszûrõ és a gasztroenterológiai centrumokban mûködõ colorectalis szûrõ

egységek kapacitásainak bõvítése.

3. A Szív- és Érrendszeri Betegségek Megelõzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja: a stroke központok esetében

a minõségi stroke ellátás teljes spektrumának fejlesztése, valamint a II. és III. szintû rehabilitáció kapacitásainak

megteremtése.

4. Lelki Egészség Országos Program: a gyerek pszichiátriai rehabilitációs kapacitások bõvítése, és a 14–18 éves kor

közöttiek drogkezelésének kapacitásbõvítése.

5. Az intézményi kör bõvítése azon ellátások (*HBCs, indexált OENO stb.) esetében, amelyekre vonatkozóan adott

szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003.

(X. 20.) ESzCsM rendeletnek 2010. július 1-jétõl megfelel, de az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási

finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben a vonatkozó eljárásoknál nem került

nevesítésre.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
közleménye
orvostechnikai eszköz forgalmazása felfüggesztésének megszüntetésérõl

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal az Acropan Kft. (1141 Budapest, Komócsy u. 44.) által gyártott

és forgalmazott Wellmed W-100 mágnes terápiás készülék forgalmazásának felfüggesztését az orvostechnikai

eszközökrõl szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet 15. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a 15311/2010/OTIG sz.

határozattal megszüntette.
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Az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl

a gyógyító-megelõzõ ellátások finanszírozásának 2010. március havi teljesítése:

ezer Ft-ban

Megnevezés
2010. évi

tv. szerinti
elõirányzat

2010. évi
módosított
elõirányzat

Tárgyhónapot
megelõzõ

idõszak
összesen

Tárgyhavi
kifizetés

(március)

Kifizetés
összesen

Háziorvosi, háziorvosi ügyelet
ellátása

Praxisfinanszírozás 68 063 400,0 68 063 400,0 11 134 438,1 5 626 967,1 16 761 405,2

Eseti ellátás díjazása 511 300,0 511 300,0 103 037,2 55 707,0 158 744,2

Ügyeleti szolgálat 9 341 200,0 9 341 200,0 1 596 717,0 795 423,1 2 392 140,1

1.
Háziorvosi, háziorvosi ügyelet
ellátása összesen

77 915 900,0 77 915 900,0 12 834 192,3 6 478 097,2 19 312 289,5

Védõnõ, anya-, gyermek- és
ifjúságvédelem

Iskola-egészségügyi ellátás 1 856 000,0 1 856 000,0 309 200,6 154 679,9 463 880,5

Védõnõi ellátás 15 440 800,0 15 440 800,0 2 571 101,8 1 286 968,6 3 858 070,4

Anya-, gyermek- és
csecsemõvédelem

450 500,0 450 500,0 74 831,0 37 415,5 112 246,5

MSZSZ : gyermekgyógyászat 121 600,0 121 600,0 20 266,6 10 133,2 30 399,8

MSZSZ : nõgyógyászat 96 300,0 96 300,0 16 050,0 8 025,0 24 075,0

2.
Védõnõ, anya-, gyermek- és
ifjúságvédelem összesen

17 965 200,0 17 965 200,0 2 991 450,0 1 497 222,2 4 488 672,2

3. Fogászati ellátás 22 264 400,0 22 264 400,0 3 710 592,5 1 855 380,8 5 565 973,3

Gondozóintézeti gondozás

Nemibeteg gondozás 263 500,0 263 500,0 87 409,7 43 991,9 131 401,6

Tüdõgondozás 1 045 700,0 1 045 700,0 349 932,8 177 447,7 527 380,5

Pszichiátriai gondozás 542 200,0 542 200,0 175 933,8 77 381,4 253 315,2

Onkológiai gondozás 267 000,0 267 000,0 85 821,9 36 663,6 122 485,5

Alkohológia és drogellátás 181 600,0 181 600,0 55 978,2 28 480,5 84 458,7

4. Gondozóintézeti gondozás összesen 2 300 000,0 2 300 000,0 755 076,4 363 965,1 1 119 041,5

5.
Betegszállítás, és orvosi rendelvényû
halottszállítás összesen

5 780 200,0 5 780 200,0 963 366,6 481 683,3 1 445 049,9

6. Mûvesekezelés 22 932 200,0 22 932 200,0 3 821 997,5 1 911 028,4 5 733 025,9

7. Otthoni szakápolás 3 678 100,0 3 678 100,0 563 532,7 279 318,8 842 851,5

8. Mûködési költségelõleg 1 000 000,0 1 000 000,0 134 221,0 45 800,0 180 021,0

Célelõirányzatok

Bázisfinanszírozott fekvõbeteg
szakellátás

10 000,0 10 000,0 1 480,0 740,0 2 220,0

Méltányossági alapon történõ
térítések

39 200,0 39 200,0 10 725,1 5 550,5 16 275,6

Alapellátási vállalkozás
támogatási átalánydíj

376 700,0 376 700,0 42 495,0 19 060,3 61 555,3

Eseti kereset-kiegészítés fedezete 0,0 10 000 000,0 5 586 040,2 0,0 5 586 040,2

9. Célelõirányzatok összesen 425 900,0 10 425 900,0 5 640 740,3 25 350,8 5 666 091,1
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Megnevezés
2010. évi

tv. szerinti
elõirányzat

2010. évi
módosított
elõirányzat

Tárgyhónapot
megelõzõ

idõszak
összesen

Tárgyhavi
kifizetés

(március)

Kifizetés
összesen

10. Mentés 22 469 000,0 22 469 000,0 3 744 833,0 1 872 416,7 5 617 249,7

11. Laboratóriumi ellátás 20 538 900,0 20 538 900,0 3 417 856,4 1 717 307,4 5 135 163,8

Összevont szakellátás

Járóbeteg-szakellátás 117 391 600,0 115 156 700,0 25 454 271,0 7 844 775,5 33 299 046,5

Fekvõbeteg-szakellátás 408 100 200,0 400 335 100,0 98 514 595,8 29 977 197,9 128 491 793,7

– aktív fekvõbeteg-szakellátás 350 787 400,0 344 109 300,0 83 190 827,6 24 850 148,8 108 040 976,4

– krónikus fekvõbeteg-szakellátás 56 364 800,0 55 277 800,0 15 165 768,2 5 048 049,1 20 213 817,3

– fix díjjal finanszírozott ellátás
(IM. BVOP)

948 000,0 948 000,0 158 000,0 79 000,0 237 000,0

Extrafinanszírozás 17 700,0 17 700,0 2 374,3 990,8 3 365,1

Speciális fin. fekvõbeteg 31 852 800,0 31 852 800,0 3 817 172,5 1 703 458,3 5 520 630,8

12. Összevont szakellátás összesen 557 362 300,0 547 362 300,0 127 788 413,6 39 526 422,5 167 314 836,1

13. Gyógyító-megelõzõ ellátás céltartalék 3 000 000,0 3 000 000,0

ÖSSZESEN 757 632 100,0 757 632 100,0 166 366 272,3 56 053 993,2 222 420 265,5

Járandóság elõleg 14 712 807,5 0,0 14 712 807,5

Járandóság elõleg visszavonása -14 712 807,5 0,0 -14 712 807,5

MINDÖSSZESEN 757 632 100,0 757 632 100,0 166 366 272,3 56 053 993,2 222 420 265,5

*Hóközi, soron kívüli utalás, illetve visszafizetés esetén az adatok (visszamenõleg is) változhatnak

teljesítmény szerinti finanszírozás adatai 2010. március hónapra:

Szakfeladat
Teljesítmény

mértékegysége
Teljesítmény
mennyisége

Ft/teljesítmény,
(alapdíj)

HSZ - ellátás pont 21 371 493 161,316

HSZ eseti ellátás eset 93 419 600,000

Iskolaorvosi ellátás pont 470 265 232,914

Védõnõi ellátás pont 3 350 119 274,410

Fogászati ellátás pont 467 459 230 2,58585100

Beteg- és orv. rend. halottszállítás hasznos km 3 523 215 85,93

Laborkassza pont (lebegtetett) 1 056 423 650 0,44572785

pont (fix) 833 567 796 1,46000000

Járóbeteg-szakellátás + CT-MRI pont 5 194 746 136 1,46000000

Mûvesekezelés eset 93 133 22 319,16

– EPO eset 3 442 29 261,21

Házi szakápolás vizit 87 658 3 200

Otthoni hospice ellátás nap 9 023 3 840

Aktív fekvõbeteg-ellátás súlyszám 167 745,90 146 000

Krónikus fekvõbeteg-ellátás súlyozott ápolási nap 901 059,59 5 600
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
37/2010. (EüK. 8.) OTH

közleménye

Szombathely B-46 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Vasivíz Zrt. (9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19.) – mint fenntartó és

üzemeltetõ a Szombathely B-46 OKK számú kút vizének belsõ, (ivási célú) felhasználásra a természetes ásványvíz

megnevezés használatát engedélyezi (855-3/OTH/2009.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
38/2010. (EüK. 8.) OTH

közleménye

Alap B-37 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal az Olup Aqua Ásványvíztermelõ Kft. (7623 Pécs, Ungvár u. 33.) – mint fenntartó és

üzemeltetõ az Alap B-37 OKK számú kút vizének belsõ, (palackozási célú) – élelmiszerkénti – felhasználására „AQUA

SALAMON” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (613-4/OTH/2009.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
39/2010. (EüK. 8.) OTH

közleménye

Alap B-38 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal az Olup Aqua Ásványvíztermelõ Kft. (7623 Pécs, Ungvár u. 33.) – mint fenntartó és

üzemeltetõ az Alap B-38 OKK számú kút vizének belsõ, (palackozási célú) – élelmiszerkénti – felhasználására „OLUP

AQUA” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (614-4/OTH/2009.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
40/2010. (EüK. 8.) OTH

közleménye

Cégénydányád K-20 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Gold-Water Kft. (4900 Fehérgyarmat, Szatmári u. 21.) – mint fenntartó és

üzemeltetõ a Cégénydányád K-20 OKK számú kút vizének belsõ, (palackozási célú) – élelmiszerkénti – felhasználására

„GOLDAQUA” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (806-11/OTH/2009,

44-1/OTH/2010.).

***
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
41/2010. (EüK. 8.) OTH

közleménye

Debrecen B-1771 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) – mint

fenntartó a DH –Szerviz Kft. (4028 Debrecen, Tüzér u. 4.)– mint üzemeltetõ a Debrecen B-1771 OKK számú kút vizének

külsõ, (fürdési célú) felhasználására a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (838-5/OTH/2009.)

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
42/2010. (EüK. 8.) OTH

közleménye

Hajdúszoboszló B-345 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés
használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Hungarospa Hajdúszoboszló Gyógyfürdõ Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Szent István

park 1-3.) – mint fenntartó és üzemeltetõ a Hajdúszoboszló B-345 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú)

felhasználására a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (460-12/OTH/2009.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
43/2010. (EüK. 8.) OTH

közleménye

Kaposvár B-319 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdõ (7400 Kaposvár, Csík Ferenc sétány 1.) – mint

fenntartó és üzemeltetõ a Kaposvár B-319 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására a természetes

ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (79-2/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
44/2010. (EüK. 8.) OTH

közleménye

Demjén K-11 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Villgépszer Kft. (4034 Debrecen, Kishegyesi u. 173.) – Hajdú-Index Kft. (4031

Debrecen, Erõss Lajos u. 7.) mint fenntartó és üzemeltetõ a Demjén K-11 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú)

felhasználására a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (885/OTH/2009.).

***
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
45/2010. (EüK. 8.) OTH

közleménye

Igal B-21 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal az Igal Nagyközség Önkormányzat (7275 Igal Szent István út 107.) – mint fenntartó

az Igal-Fürdõ Üzemeltetõ és Szolgáltató Kft. (7275 Igal, Rákóczi tér 10.) – mint üzemeltetõ az Igal B-21 OKK számú kút

vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi

(659/OTH/2009.)

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
46/2010. (EüK. 9.) OTH

közleménye

Mosonmagyaróvár K-136 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés
használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Flexum Termelõ és Szolgáltató Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Szent László tér 2.) –

mint fenntartó és üzemeltetõ a Mosonmagyaróvár K-136 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására a

természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (949/OTH/2009.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
47/2010. (EüK. 8.) OTH

közleménye

Dombóvár K-54 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Gunaras Gyógyfürdõ és Idegenforgalmi Zrt. (7200 Dombóvár, Kernen tér 1.)

fenntartásában és üzemeltetésében lévõ Dombóvár K-54 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására

„2. számú gunarasi gyógyvíz” elnevezéssel a gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi

(879/OTH/2009.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
48/2010. (EüK. 8.) OTH

közleménye

Dombóvár K-60 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Gunaras Gyógyfürdõ és Idegenforgalmi Zrt. (7200 Dombóvár, Kernen tér 1.)

fenntartásában és üzemeltetésében lévõ Dombóvár K-60 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására

„5. számú gunarasi gyógyvíz” elnevezéssel a gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi

(880/OTH/2009.).

***
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
49/2010. (EüK. 8.) OTH

közleménye

Kaposvár B-69/A OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdõ (7400 Kaposvár, Csík Ferenc sétány 1.)

fenntartásában és üzemeltetésében lévõ Kaposvár B-69/A OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására

a gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (26-1/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
50/2010. (EüK. 8.) OTH

közleménye

Egerszalók K-7 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltetõ és Szolgáltató Kft. (3394 Egerszalók, Sáfrány

u. 7.) fenntartásában és üzemeltetésében lévõ Egerszalók K-7 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú)

felhasználására a gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (886/OTH/2009.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
51/2010. (EüK. 8.) OTH

közleménye

Hévízi-gyógytó vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380 Hévíz, Dr.

Schulhof Vilmos sétány 1.) fenntartásában és üzemeltetésében lévõ Hévízi-gyógytó vizének külsõ, (fürdési célú)

felhasználására a gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (27-1/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
52/2010. (EüK. 8.) OTH

közleménye

Marcali K-19 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Marcali Város Önkormányzata (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) fenntartásában és a Marcali

Fürdõ és Szabadidõközpont (8700 Marcali, Rózsa u. 2/A.) üzemeltetésében lévõ Marcali K-19 OKK számú kút vizének külsõ,

(fürdési célú) felhasználására a gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (56-1/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
53/2010. (EüK. 8.) OTH

közleménye

Hódmezõvásárhely B-1092 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Hódmezõvásárhely Város Önkormányzata (6800 Hódmezõvásárhely, Kossuth tér

1.) fenntartásában és a Geo-Hód Kft. (6800 Hódmezõvásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 70.) üzemeltetésében lévõ
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Hódmezõvásárhely B-1092 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására a gyógyvíz megnevezés

használatát engedélyezi (519-5/OTH/2009.).

***

Országos Tisztifõorvosi Hivatal
54/2010. (EüK. 8.) OTH

közleménye

Paks B-129 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Paks Város Önkormányzat (7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.) fenntartásában és

üzemeltetésében lévõ Paks B-129 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására a gyógyvíz megnevezés

használatát továbbra is engedélyezi (899/OTH/2009.).

***

Országos Tisztifõorvosi Hivatal
55/2010. (EüK. 8.) OTH

közleménye

Szombathely B-46 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Vasivíz Zrt. (9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19.) fenntartásában és

üzemeltetésében lévõ Szombathely B-46 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására a gyógyvíz

megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (855-3/OTH/2009.).

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) közleménye a helyes laboratóriumi gyakorlat
(Good Laboratory Practice, GLP) alkalmazását biztosító program 2009. évi végrehajtásáról
és a 2010. évi Nemzeti GLP-programról

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet a veszélyes anyagokra és készítményekre, illetve új anyagokra, az emberi felhasználásra kerülõ

gyógyszerekre, a növényvédõ szerekre, valamint állatgyógyászati készítményekre vonatkozó, a helyes laboratóriumi gyakorlat

alkalmazásáról és ellenõrzésérõl szóló 9/2001. (III. 30.) EüM–FVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (6) bekezdésében

található felhatalmazás alapján az alábbi közleményt teszi közzé:

A R. 2. sz. melléklet A) részének V. fejezete szerint a program kidolgozása és végrehajtása biztosítja, hogy a

vizsgálóhelyek tevékenységük során betartják a helyes laboratóriumi gyakorlat (Good Laboratory Practice, a

továbbiakban: GLP) követelményeit, illetve ennek megfelelõen képesek-e garantálni vizsgálati eredményeik

megbízhatóságát.

A 2009. december 31-ig a Nemzeti Program során érintett GLP vizsgálóhelyek jegyzékét a mellékelt táblázat

tartalmazza, mely magában foglalja a vizsgálóhelyek azonosító adatait, a helyszíni ellenõrzések idõpontját, típusát, a

végzett biztonsági vizsgálatok kategóriáit, valamint az OGYI által kiadott, a GLP-nek való megfelelés szintjérõl szóló

minõsítést, és szükség szerint megjegyzést.

A Nemzeti Programhoz csatalakozni kívánó, de 2009. december 31-én GLP bizonyítvánnyal nem rendelkezõ

vizsgálóhelyek: Analkrom Mûszaki Szolgáltató Kft., Biotek Agriculture Hungary Kft., Radiopharmacy Laboratórium Kft.,

Országos Környezetegészségügyi Intézet, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerészi

Kémiai Intézet.
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GLP Test facilities in Hungary 2009

TEST FACILITY DATE STATUS
NATURE OF
INSPECTION

AREA OF
EXPERTISE

REMARKS

Current name: ADEXGO Industrial, Commercial and Consulting Ltd. Safety Pharmacology Unit
(ADEXGO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Biztonsági Farmakológiai Egysége)

ADEXGO Industrial, Commercial and Consulting Ltd.
(H-4225 Debrecen, Hegy u. 4)

7-8. 11. 2005 ic full 9.1 -

ADEXGO Industrial, Commercial and Consulting Ltd.
Safety Pharmacology Unit
(H-4032 Debrecen, Nagyerdei Krt. 98)

4-5. 04. 2007 ic full 9.1

Previously the name
of the office

appeared on the GLP

certificate

Current name: AdWare Research Ltd. (Adware Research Fejlesztõ és Tanácsadó Kft.)

AdWare Research Ltd.
(H-8200 Veszprém Házgyári út 1.)

10-12. 06. 2008 ic full 9.2 -

Current name: Agicultural Office of County Baranya, Plant Protection and Soil Conservation Directorate, Laboratory for Pest
Diagnosis (Baranya Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Károsító Diagnosztikai

Laboratórium)

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Baranya County, Laboratory for Pest Diagnosis
(H-7634 Pécs, Kodó dûlõ 1.)

14-15. 04. 2004 ic full 6: field
phase

-

26-27. 04. 2006

16-17. 05.2006

21-22. 08. 2006 ic
re-i
full

9.5

-

Agicultural Office of County Baranya, Plant Protection
and Soil Conservation Directorate, Laboratory for Pest
Diagnosis
(H-7634 Pécs, Kodó dûlõ 1.)

12-14. 08.2008 ic full 6: field
phase 9.5

former name
until 2008

Current name: Agicultural Office of County Borsod-Abaúj-Zemplén, Plant Protection and Soil Conservation Directorate,
Pestcide Residue Analytical Laboratory (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-

és Talajvédelmi Igazgatóság, Növényvédõszermaradék-analitikai Laboratórum)

Plant health and Soil Conservation Station of
Borsod-Abaúj-Zemplén County
(H-3501 Miskolc, Blaskovics László u. 24.)

25.10.1993 ic full 6, 9.5

-02. 05. 1996 ic full 6, 9.5

22. 06. 1998 ic full 6, 9.5

Plant health and Soil Conservation Station of
Borsod-Abaúj-Zemplén County, Analitical
Department
(H-3501 Miskolc, Blaskovics László u. 24.)

11. 12. 2000 ic full 6
former name

until 2000

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Borsod-Abaúj-Zemplén County, Analytical Laboratory
(H-3501 Miskolc, Blaskovics László u. 24.)

14-15. 04. 2003 ic full 6
former name

until 2003

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Borsod-Abaúj-Zemplén County, Pestcide Residue
Analytical Laboratory
(H-3501 Miskolc, Blaskovics László u. 24.)

25-26. 05. 2005 ic full
6:

analytical
phase

former name
until 2005
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TEST FACILITY DATE STATUS
NATURE OF
INSPECTION

AREA OF
EXPERTISE

REMARKS

Agicultural Office of County Borsod-Abaúj-Zemplén,
Plant Protection and Soil Conservation Directorate,
Pestcide Residue Analytical Laboratory
(H-3501 Miskolc, Blaskovics László u. 24.)

3-4. 09. 2007 ic full
6:

analytical
phase

former name
until 2007

27-29. 10. 2009 ic full
6:

analytical
phase, 8

-

Current name: Agicultural Office of County Borsod-Abaúj-Zemplén, Plant Protection and Soil Conservation Directorate,
Laboratory for Pest Diagnosis (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi

Igazgatóság, Károsító Diagnosztikai Laboratórum)

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Borsod-Abaúj-Zemplén County, Laboratory for Pest
Diagnosis
(H-3501 Miskolc, Blaskovics László u. 24.)

22-23. 03. 2004 ic full
6: field
phase

-

Agicultural Office of County Borsod-Abaúj-Zemplén,
Plant Protection and Soil Conservation Directorate,
Laboratory for Pest Diagnosis
(H-3501 Miskolc, Blaskovics László u. 24.)

28-29. 06. 2006
13-14. 07. 2006
29-30. 01. 2007

ic

re-i
full

6: field
phase

former name
until 2007

01-03.09.2009 ic full
6: field
phase

-

Current name: Agicultural Office of Budapest and Pest County, Plant Protection and Soil Conservation Directorate
Hydrobiological Laboratory (Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi

Igazgatóság, Vízélettani Laboratórium)

Agicultural Office of Budapest and Pest County, Plant
Protection and Soil Conservation Directorate,
Hydrobiological Laboratory
(H-2100 Gödöllõ, Kotlán Sándor u. 3. A. épület II. em.)

11-13. 03.2008 ic full 4 -

Current name: Agicultural Office of County Csongrád , Directorate Plant Protection and Soil Conservation, Pestcide Residue
Analytical Laboratory (Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság,

Növényvédõszermaradék-analitikai Laboratórum)

Plant health and Soil Conservation Station of
Csongrád County
(H-6801 Hódmezõvásárhely, Rákosi u. 102.)

01. 07. 1998 ic full 6, 9.5 -

Plant health and Soil Conservation Station of
Csongrád County
(H-6801 Hódmezõvásárhely, Rárósi út 110.)

03. 01. 2001 ic full 6 -

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Csongrád County, Analytical Laboratory
(H-6801 Hódmezõvásárhely, Rárósi út 110.)

11.03.2003 ic full 6
former name

until 2003

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Csongrád County, Pestcide Residue Analytical
Laboratory
(H-6801 Hódmezõvásárhely, Rárósi út 110.)

1-2.06.2005 ic full
6:

analytical
phase

former name
until 2005

Agicultural Office of County Csongrád, Directorate
Plant Protection and Soil Conservation, Pestcide
Residue Analytical Laboratory
(H-6801 Hódmezõvásárhely, Rárósi út 110.)

23-24.08.2007 ic full
6:

analytical
phase

former name
until 2007

23-25. 09.2008 ic full
6:

analytical
phase

-
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Current name: Agicultural Office of County Csongrád , Directorate Plant Protection and Soil Conservation, Plant Healt and
Quarantine Laboratory (Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság,

Növényvédelmi és Karantén Laboratórum)

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Csongrád County, Laboratory for Pest Diagnosis
(H-6801 Hódmezõvásárhely, Rárósi út 110.)

5-6. 04. 2006 ic full 9.5 -

Agicultural Office of County Csongrád, Directorate
Plant Protection and Soil Conservation, Plant Healt
and Quarantine Laboratory
(H-6801 Hódmezõvásárhely, Rárósi út 110.)

21-22.08. 2007 ic full
6: field

phase 9.5
-

28-30. 04. 2009 ic full
6: field

phase 9.5
-

Current name: Agicultural Office of County Komárom- Esztergom Plant Protection and Soil Conservation Directorate,
Plant Protection Laboratory (Komárom-Esztergom Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi

Igazgatóság, Növényvédelmi Laboratórum)

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Komárom- Esztergom County, Plant Protection
Laboratory
(H-2890 Tata, Új u. 17. Hungary)

06. 08. 2003
08. 10. 2003 ic

full 6
-

27. 09. 2005 ic full 9.5

Agicultural Office of County Komárom- Esztergom
Plant Protection and Soil Conservation Directorate,
Plant Protection Laboratory
(H-2890 Tata, Új u. 17. Hungary)

15-16. 04. 2008 ic full 9.5 -

Current name: Agicultural Office of County Somogy, Plant Protection and Soil Conservation Directorate, Pestcide Residue
Analytical Laboratory (Somogy Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság,

Növényvédõszermaradék-analitikai Laboratórum)

Plant Health and Soil Conservation Station of Somogy
County
(H-7401 Kaposvár, Gubai Sándor u. 20.)

27. 10. 1993. ic full 6, 9.5 -

Plant health and Soil Conservation Station of Somogy
County
(H-7401 Kaposvár, Gubai Sándor u. 20.)

25. 04. 1996 ic full 6, 9.5 -

Plant health and Soil Conservation Station of Somogy
County
(H-7401 Kaposvár, Gubai Sándor u. 20.)

27. 05. 1998 ic full 6, 9.5
-

13. 11. 2000 ic full 6

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Somogy County, Analytical Laboratory
(H-7401 Kaposvár, Gubai Sándor u. 20.)

06. 02. 2003 ic full 6
former name

until 2003

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Somogy County, Pestcide Residue Analytical
Laboratory
(H-7401 Kaposvár, Gubai Sándor u. 20.)

21-22. 03. 2005 ic full
6:

analytical
phase

former name
until 2005

Agicultural Office of County Somogy, Plant
Protection and Soil Conservation Directorate,
Pestcide Residue Analytical Laboratory
(H-7401 Kaposvár, Gubai Sándor u. 20.)

3-4. 10. 2007 ic full
6:

analytical
phase

former name
until 2007

22-24.09. 2009 ic full
6:

analytical
phase, 8
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Current name: Agicultural Office of Fejér County Plant Protection and Soil Conservation Directorate, Pestcide Residue Analytical
Laboratory (Fejér Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság,

Növényvédõszermaradék-analitikai Laboratórum)

Plant health and Soil Conservation Station of Fejér
County
(H-2481 Velence, Ország u. 23.)

24. 06. 1998 ic full 6, 9.5
-

27. 11. 2000 ic full 6

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Fejér County, Analytical Laboratory
(H-2481 Velence, Ország u. 23.)

17. 02. 2003 ic full 6
former name

until 2003

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Fejér County, Pestcide Residue Analytical Laboratory
(H-2481 Velence, Ország u. 23.)

25. 04. 2005 ic full
6:

analytical
phase

former name
until 2005

Agicultural Office of Fejér, Directorate of Plant
Protection and Soil Conservation,
Pestcide Residue Analytical Laboratory
(H-2481 Velence, Ország u. 23.)

05-06. 09. 2007 ic full
6:

analytical
phase

former name
until 2007

01-02. 12. 2008 ic full
6:

analytical
phase

-

Current name: Agicultural Office of Fejér County Plant Protection and Soil Conservation Directorate,Plant Protection Laboratory
(Fejér Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Növényvédelmi Laboratórum)

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Fejér County, Plant Protection Laboratory
(H-2481 Velence, Ország u. 23.)

06. 05. 2003 ic full 6

-
27. 04. 2005 ic full

6: field
phase

Agicultural Office of Fejér County Plant Protection
and Soil Conservation Directorate,
Plant Protection Laboratory
(H-2481 Velence, Ország u. 23.)

02-03. 05. – 07.
05 2007

ic full
6:field
phase

9.5 former name
until 2007

5-7. 04. 2009 ic full
6:field
phase

9.5

Current name: Agicultural Office of Jász-Nagykun-Szolnok, Directorate of Plant Protection and Soil Conservation, Pestcide
Residue Analytical Laboratory (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi

Igazgatóság, Növényvédõszermaradék-analitikai Laboratórum)

Plant health and Soil Conservation Station of
Jász-Nagykun-Szolnok County
(H-5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.)

29. 06. 1998 ic full 6, 9.5
-

06. 11. 2000 ic full 6

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Jász-Nagykun-Szolnok County, Analytical Laboratory
(H-5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.)

20. 02. 2003 ic full 6
former name

until 2003

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Jász-Nagykun-Szolnok County, Pestcide Residue
Analytical Laboratory
(H-5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.)

18-19. 05. 2005 ic full
6:

analytical
phase

former name
until 2005

Agicultural Office of Jász-Nagykun-Szolnok,
Directorate of Plant Protection and Soil Conservation,
Pestcide Residue Analytical Laboratory
(H-5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.)

17-19. 09. 2007 ic full
6:

analytical
phase

former name
until 2007

13-15. 10. 2009 ic full
6:

analytical
phase, 8

-
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Current name: Agicultural Office of Jász-Nagykun-Szolnok, Directorate of Plant Protection and Soil Conservation, Laboratory for
Pest Diagnosis (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság,

Károsító Diagnosztikai Laboratórum)

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Jász-Nagykun-Szolnok County, Laboratory for Pest
Diagnosis
(H-5001 Szolnok, Vízpart krt. 32.)

26-27. 05. 2004 ic full
6: field
phase

-

19-20. 06. 2006 ic full
6: field

phase 9.5
former name

until 2007

Agicultural Office of Jász-Nagykun-Szolnok,
Directorate of Plant Protection and Soil Conservation,
Laboratory for Pest Diagnosis
(H-5001 Szolnok, Vízpart krt. 32.)

13-14. 05. 2008 ic full
6: field

phase 9.5
-

Current name: Agicultural Office of Vas County Plant Protection and Soil Conservation Directorate,Laboratory for Pest Diagnosis
(Vas Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Károsító Diagnosztikai Laboratórum)

Plant Protection and Soil Conservation Service of Vas
County, Laboratory for Pest Diagnosis
(H-9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.)

31. 03.- 01. 04.
2004

ic full
6: field
phase

-

31. 07.-01. 08.
2006

ic full
6: field
phase

-

Agicultural Office of Vas County Plant Protection and
Soil Conservation Directorate,Laboratory for Pest
Diagnosis
(H-9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.)

1-3. 07. 2008 ic full
6: field

phase 9.5
former name

until 2007

Current name: Agicultural Office of Zala County Plant Protection and Soil Conservation Directorate,Laboratory for Pest
Diagnosis (Zala Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Károsító Diagnosztikai

Laboratórum)

Plant Protection and Soil Conservation Service of Zala
County, Laboratory for Pest Diagnosis
(H-8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.)

09.12.2003
29-30. 03.2004

ic full
6: field
phase

-

12-13. 04. 2006 ic full 9.5

Agicultural Office of Zala County Plant Protection and
Soil Conservation Directorate, Laboratory for Pest
Diagnosis
(H-8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.)

23-24. 04. 2007 ic full 9.5
former name

until 2007

07-09. 04. 2009
21-21.10.2009

pen
ic full

9.5 -

Current name: Agrofil-SZMI LTD. (Agrofil-SZMI Kft.)

Agrofil-SZMI EC.
(H-9234 Kisbodak, Felszabadulás u. 23.)

6-7. 09. 2005 ic full 9.5 -

Agrofil-SZMI EC. LTD
(H-9234 Kisbodak, Felszabadulás u. 23.) 24-25. 10. 2007

ic full 9.5
former name

until 2007

pen* 30.09.2009*

Current name: Aurigon Drug Research Ltd. Large Animal Toxicology Laboratory
(Aurigon Gyógyszerkutató Kft. Nagyállat-toxikológiai Laboratóruim)

Aurigon Drug Research Ltd. Large Animal Toxicology
Laboratory
(H-2120 Dunakeszi, Rétipálya u.2. (D1, D2, D3)

05-07. 02. 2007 ic full 2
-

04-06. 03. 2008 ic full 2
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Current name: Aurigon-Toxicoop Research Center Ltd. [Aurigon- Toxicoop Kutatóközpont Kft. (ATRC)]

Aurigon-Toxicoop Research Center Ltd.
(H-2120 Dunakeszi, Pálya u. 2.
H- 1045 Budapest, Berlini út 47-49.)

07-09. 09. 2009 ic full

2, 3, 8, 9.1,
9.2, 9.9,

9.10, 9.11,
9.12. 9.13,

9.14

-

“Béla Johan” National Institute of Public HealthDepartment of Morphology
(Johan Béla Oszágos Környezet-egészségügyi Intézet Morfológiai Osztály)

“Béla Johan” National Institute of Public Health
Department of Morphology

20. 11. 1995 ic full 3 -

29. 10. 1996 ic full 3, 9.6
07. 11. 1998

expired

Current name: Budapest University of Technology and Economics (BUTE) Laboratory of Pharmacokinetics
(Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Farmakokinetikai Laboratórium)

Budapest University of Technology and Economics
(BUTE) Laboratory of Pharmacokinetics
(H-1111 Budapest, Szt. Gellért tér 4.)

6-7. 03. 2002 ic full 8
-

27. 05. 2004 ic full 8

Budapest University of Technology and Economics
(BUTE) Laboratory of Pharmacokinetics
(H-1111 Budapest, Szt. Gellért tér 4.)

5-7. 09. 2006 ic full 8
-

11-13. 11. 2008 ic full 8

Central Sevice for Plant Protection and Soil Conservation, Analytical Laboratory
(Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat, Analitikai Laboratóriuma)

Budapest Plant Health and Soil Conservation Station
(H-1519 Budapest, Higany u. 2.)

18. 10.1993 ic full 6, 9.5 -

Plant health and Soil Conservation Station of
Budapest
(H-1112 Budapest, Budaörsi út 141-145.)

09. 05. 1996 ic full 6, 9.5

former name
until 1996

19. 05. 1998 ic full 6, 9.5

07. 09. 2000 ic full 6

Central Sevice for Plant Protection and Soil
Conservation, Analytical Laboratory
(H-1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.)

30. 01. 2003 ic full 6
former name

until 2003

- RFP - - 16. 02. 2005

Current name: CEVA-PHYLAXIA Veterinary Biologicals Co. Ltd. (CEVA-PHYLAXIA Oltóanyag termelõ ZRt.)

CEVA-PHYLAXIA Veterinary Biologicals Co. Ltd.
(H-1107 Budapest, Szállás u. 5.)

20-22. 09. 2004 ic full 9.4 -

9-11. 11. 2005 ic full 9.4

19-20. 11. 2007 ic full 9.4 -

Chemical works of Gedeon Richter Ltd. Dorog Plant (-)

Chemical works of Gedeon Richter Ltd. Dorog Plant
(H-2510 Dorog, Esztergoni u. 27.)

18. 06. 1998 ic full 1 -

- RFP - -
30. 06. 2000

expired

Current name: Chinoin Private Co. Ltd. member of sanofi-aventis group, Metabolism and Pharmacokinetics, Bioanalysis
(Chinoin Zrt., a sanofi-aventis csoport tagja, Metabolizmus és farmakokinetika, Bioanalízis)
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CHINOIN Pharmaceuticals and Chemical Works
Co. Ltd

29.11.1995. nic full 2 -

20. 05. 1997 ic
re-i
full

9.2 -

CHINOIN Co. Ltd. (member of the Sanofi-Synthelabo
Group)

3-7. 06. 2002 ic full 8, 9.2
Former name

until 2002

CHINOIN Co. Ltd.-member of the sanofi-aventis
Group
R&D Preclinical Development, Metabolism &
Pharmacokinetics

17-20. 01. 2005 ic full 8, 9.2
Former name

until 2005

CHINOIN Co. Ltd. Member of sanofi-aventis
Metabolism and Pharmacokinetics, Bioanalysis
(H-1045 Budapest, Tó u. 1-5.)

26-29. 03. 2007
26-27. 09. 2007
15-17. 10. 2007

ic
re-i
full

8, 9.2
Former name

until 2007

Chinoin Private Co. Ltd. member of sanofi-aventis
group, Metabolism and Pharmacokinetics, Bioanalysis
(H-1045 Budapest, Tó u. 1-5.)

10-12. 10. 2009. ic full 8, 9.2
Former name

until 2009

Dow AgroSciences Hungary Ltd. (Dow AgroSciences Hungary Kft.)

DOW-ELANCO HUNGARIAN FIELD GROUP
(H-5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.)

19. 07.1994. nic full
6: field
phase

-

21. 03. 1995
ic

re-i
full

6
-

11. 04. 1997 ic full 6

DOW AGROSCIENCES HUNGARIAN FIELD GROUP
(H-5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.)

24. 08. 1999 ic full 6
former name

until 1999

- pen - -
03.09.2001

expired

DOW AGROSCIENCES HUNGARY Ltd.
(H-5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.)

13. 08. 2002 nic full
6: field
phase

former name
until 2002

RFP 26.11.2002.

Current name: Dow AgroSciences Hungary Ltd. Field Development Station (TF)
(Dow AgroSciences Hungary Kft. Szabadföldi Kísérleti Állomása)

Dow AgroSciences Hungary Ltd.
Field Development Station
(H-5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.)

24-25. 05. 2004 ic full
6: field

phase 9.5
-

10-11. 05. 2006 ic full
6: field

phase 9.5
-

15-16. 05. 2008. ic full
6: field

phase 9.5
-

Current name: EGIS Pharmaceuticals PLC (EGIS Gyógyszergyár NyRt.)

EGIS Pharmaceutical Ltd, Department of Research
Organisation and Quality Assurance

17-19. 11. 1998. nic full 2, 9.1, 9.2 -

24-25. 06. 1999*
ic

re-i

full
2, 9.1, 9.2 -

EGIS Pharmaceuticals Ltd.
11-13. 06. 2001 ic full 2, 9.1

Former name
until 2001
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EGIS Pharmaceuticals Ltd. Toxicology Laboratory,
Pharmacology Laboratory I, Department of
Pharmacokinetics

23-25. 09. 2003 ic full 2, 9.1 Former name
until 200321-25. 11. 2005 ic full 2, 9.1, 9.2

EGIS Pharmaceuticals PLC Department of
Pharmacokineticts Pharmacology Laboratory I.
(H-1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. and
H-1165 Budapest, Bökényföldi út 118/A)

26-29. 11. 2007 ic full 8, 9.1 -

pen* 07.12.2009*

Current name: Eurofins Agroscience Services Ltd. (Eurofins Agroscience Services Kft.)

Eurofins Agroscience Services Ltd.
(H-8000 Székesfehérvár, Börgöndi u. 53.)

2-3. 09. 2009 ic full
6: field
phase

-

Fodor József National Center of Public Health, National Institute of Occupational Health, Department of Experimental
Occupational Hygiene (Fodor József Országos Közegészségügyi Központ, Országos Munkahigiénés

és Foglalkozás-egészségügyi Intézet, Kísérletes Munkahigiénés Osztály)

Fodor József National Center of Public Health,
National Institute of Occupational Health,
Department of Experimental Occupational Hygiene
(H-1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)

7-8. 04. 1999
30. 06. 1999* ic

re-i*
full

2, 3, 9.6

Former name
until 19992-3. 10. 2001 ic full 2

17. 03. 2004 ic full 2

Fodor József National Center of Public Health,
National Institute of Occupational Health,
Department of Experimental Occupational Hygiene
(H-1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)

- RFP - - 11. 09. 2006

Current name: Gedeon Richter Ltd. Laboratory of Pharmacokinetics
(Richter Gedeon Rt. Gyógyszerkinetikai Kutató Laboratórium)

Chemical works of Gedeon Richter Ltd.
Drug Safety Laboratory
(H-1103 Budapest, Gyömrõi út 19-21.)

3-5.03.1992 nic full 2,3 -

01.07.1992* ic
*re-i
full

-*
Not defined
study type

8-10. 03. 1994 ic full 1,2,3 -

Chemical works of Gedeon Richter Ltd.
Pharmacological Research Center
Preclinical Drug Safety
(H-1103 Budapest, Gyömrõi út 19-21.)

6-9. 05. 1996 ic full 1,2,3, 9.2
Former name

until 199625-26. 05. 1998 ic full 1,2,3, 9.2

Gedeon Richter Ltd.
(H-1103 Budapest, Gyömrõi út 19-21.)

12-15. 02. 2001 ic full 1,2,3,8
Former name

until 2001

Gedeon Richter Ltd.
Toxicological Research Laboratory II and Laboratory
of Pharmacokinetics
(H-1103 Budapest, Gyömrõi út 19-21.)

28-30. 05. 2003 ic full 2,3
Former name

until 2003

Gedeon Richter Ltd.
Laboratory of Pharmacokinetics
(H-1103 Budapest, Gyömrõi út 19-21.)

28. 02. – 02. 03.
2006

ic full 9.2 -

16-20. 06. 2008

04. 07. 2008 ic
full 8, 9.2 -

GR Goodwill Research Ltd. Bioanalytical Laboratory (Goodwill Research Kft., Analitikai Laboratórium)
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GR Goodwill Research Ltd.
Bioanalytical Laboratory
(H-1134 Budapest, Diószegi út 64.)

23-25. 01. 2006
15. 02. 2006

ic full 8 -

- RFP - - 20. 11. 2008

Hisztolabor Pannomia Ltd. (TS) (Hisztolabor Pannomia Kft.)

Hisztolabor Pannomia Ltd.
(H-9024 Gyõr, Pogány I. u. 38.)

22. 08. 1991 nic full 9.7 -

28. 02. 1992 ic
re-i
full

9.7 -

- RFP - - 8. 03. 1995

Hydrobiological Laboratory of the Plant Protection and Soil Conservation Service of Pest County (Fõvárosi és Pest Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Vízélettani Laboratórium)

Hydrobiological Laboratory
(H-2440 Százhalombatta, Vörösmarty M. út 66.)

09. 05. 1997 ic full 4 -

06. 09. 1999 ic full 4

Laboratory of Hydrobiology
(H-2440 Százhalombatta, Vörösmarty M. út 66.)

18-19. 09. 2001 ic 4

Hydrobiological Laboratory of the Plant Protection
and Soil Conservation Service of Pest County
(H-2440 Százhalombatta, Vörösmarty M. út 66.)

18-19. 10. 2004
pen*

ic full 4

*12.12.2003-
25.01.2005

former name
until 2004

Hydrobiological Laboratory of the Plant Protection
and Soil Conservation Service of Pest County
(H-2100 Gödöllõ, Kotlán Sándor u. 3.)

14-16. 02. 2007
pen
RFP

re-i
full

-

former test
facility until

2006
08. 10. 2007

Institute of Toxicology PSS of Zala County (Zala Megyei NTÁ Toxikológiai Intézete)

Corp Protection and Soil Conservation Service
Institute at Keszthely
(H-8360 Keszthely, Újmajori út)

26.09.1991 nic full 2

19. 11. 1992 ic full -*
(*No defined
study type)

Intitute of Toxicológy PSS of Zala County
(H-8360 Keszthely, Újmajori út)

16. 03. 1994 ic full 2,3,6 former name
until 199424. 06. 1996 ic full 1,2,6, 9.2

- RFP - - 31.05.1998

Current name: IVAX Drug Research Institute Ltd. (IVAX Gyógyszerkutató Intézet Kft.)

Institute for Drug Research
(H-1045 Budapest, Szabadságharcosok útja 47–49.)

20-26. 11. 1991 ic full -*
*Not defined

study type

Institute for Drug Research
(H-1045 Budapest, Berlini u. 47–49.)

7-10. 09. 1993 ic full -*

*Not defined
study type

Former address
until 1993

22-24. 08. 1995 ic full 2, 3, 8, 9.2

10.01.1997 ic full 9.1, 9.8

17. 09. 1997 ic full 2, 3, 8, 9.2

1-3. 03. 2000 ic full 2, 3, 9.1, 9.2
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IVAX Drug Research Institute Ltd.
(H-1045 Budapest, Berlini u. 47–49.)

13-17. 05. 2002
14-15. 10. 2002*

ic
re-i*
full

2, 9.1, 9.2 Former name
until 2002

1-4. 03. 2005 ic full 2, 9.2

IVAX Drug Research Institute Ltd.
(H-1045 Budapest, Berlini u. 47–49.)

17-18. 01. 2006 ic full 2, 9.1, 9.2 -

IVAX Drug Research Institute Ltd.
(H-1045 Budapest, Berlini u. 47–49.)

15-17. 01.
25. 01.2008

ic full 2, 9.1,8, 9.2 -

- RFP - - 04.07.2008

Current name: LAB Research Ltd. (LAB Research Kft.)

Toxicological Research Centre Ltd.
(H-8201 Veszprém-Szabadságpuszta)

15-17. 01.1991 ic full 2,8
*Not defined

study type

20-21. 03. 1991 ic full -* The certificate is
extended until

1993.9-11. 10. 1995 ic full 2, 3, 4, 8

Toxicological Research Centre Ltd.
(H-8201 Veszprém-Szabadságpuszta)

11-12. 02. 1998 ic full
1, 2, 3, 4,

5, 8

30. 05 – 01.06.
2000

ic full
1, 2, 3, 4,

5, 8

1-5. 07. 2002 ic full
1, 2, 3, 4,
5, 8, 9.1

LAB International Hungary Ltd.
(H-8201 Veszprém-Szabadságpuszta)

25-29. 10. 2004 ic full
1, 2, 3, 4,
5, 8, 9.1 Former name

until 2004
13-17. 11. 2006 ic full

1, 2, 3, 4,
5, 8, 9.1

LAB Research Ltd.
(H-8201 Veszprém-Szabadságpuszta)

27-28. 08.2008 nic sa 9.15
Former name

until 2008

13-22. 10. 2008 ic full
1, 2, 3, 4, 5,

8
-

Pannon Univessity of Agricultural Sciences Keszthely, Department of Hygiene, Institute of Plant Protection, Georgikon Faculty
(Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely, Higéniai Osztály, Növényvédelmi Intézet,

Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar)

Pannon Univessity of Agricultural Sciences,
Georgikon Faculty, Institute of Plant Proection,
Department of Agrochemical Hygiene
(H-8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 36.)

25.09.1991 nic full - -

07.07.1992 ic full -*

(*No defined
study type)

17. 03. 1994 ic full 2

05.02.1997 ic full 2

26-27. 04. 1999 ic full 2
former name

until 1999

- RFP - - 08. 01.2002

Current name: Pharmaceutical Control and Development Laboratory Ltd. Toxicological Department, Microbiological Assay
Group (Gyógyszeripari Ellenõrzõ és Fejlesztõ Laboratórium Kft. Toxikológiai Osztály, Értékmérõ Csoport)
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Pharmaceutical Control and Developing Laboratory
Co. Ltd.
(H-1149 Budapest, Mexikói út 9.)

24-25. 10. 1991 ic full -
Not defined
study type

18-19. 01. 1993 ic full -

Not defined
study type

11. 01. 1995 ic full 2

9-10. 12. 1996 ic full 2, 9.1

30. 11. 1998 ic full 2, 9.1

Pharmaceutical Control and Development Laboratory
Co. Ltd. (PC & DL)
(H-1149 Budapest, Mexikói út 9.)

5-8. 03. 2001 ic full 2

Former name
until 2001

16-17. 04. 2002 ic full 2, 9.1

13-14. 04. 2004 ic full 2, 9.1

Pharmaceutical Control and Development Laboratory
Ltd. Toxicological Department, Microbiological Assay
Group
(H-1149 Budapest, Mexikói út 9.)

20-22. 02. 2006 ic full 2, 3 Former name
until 200519-21. 02. 2008 ic full 2, 3

pen* *28. 09. 2009

Plant Protection and Soil Conservation Service of Bács-Kiskun County, Analytical Laboratory
(Bács-Kiskun Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, Analitikai Laboratórum)

Plant health and Soil Conservation Station of
Bács-Kiskun County
(H-6000 Kecskemét, Halasi út 36.)

17. 02. 2000 ic full 6 -

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Bács-Kiskun County, Analytical Laboratory
(H-6000 Kecskemét, Halasi út 36.)

18. 06. 2002 pen - -
former name

until 2002

04. 06. 2003 ic full 6

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Bács-Kiskun County, Analytical Laboratory
(H-6000 Kecskemét, Halasi út 36.)

- RFP - - 17. 02. 2005

Plant Protection and Soil Conservation Service of Bács-Kiskun County, Laboratory for Pest Diagnosis
(Bács-Kiskun Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, Károsító Diagnosztikai Laboratórum)

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Bács-Kiskun County, Laboratory for Pest Diagnosis
(H-6000 Kecskemét, Halasi út 36.)

1-2. 06. 2004 ic full
6: field
phase

-

24-25. 05. 2006 ic full
6: field

phase 9.5

- RFP - - 12. 12. 2007

Current name: Plant Protection and Soil Conservation Service of Somogy County, Laboratory for Pest Diagnosis
(Somogy Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, Károsító Diagnosztikai Laboratórum)

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Somogy County, Laboratory for Pest Diagnosis
(H-7401 Kaposvár, Gubai Sándor u. 20.)

6-7. 04. 2004 ic full
6: field
phase

-

21-22. 06. 2006 ic full
6: field

phase 9.5

RFP 09. 06. 2008

Plant Protection and Soil Conservation Service of Szabolcs- Szatmár- Bereg County, Pestcide Residue Analytical Laboratory
(Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, Növényvédõszermaradék-analitikai Laboratórum)
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Plant health and Soil Conservation Station of
Szabolcs- Szatmár- Bereg County
(H-4401 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.)

20.10.1993 ic full 6, 9.5

-
29. 04. 1996 ic full 6, 9.5

17. 06. 1998 ic full 6, 9.5

12. 05. 2000 ic full 6

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Szabolcs- Szatmár- Bereg County, Analytical
Laboratory
(H-4401 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.)

24. 06. 2002 nic pen 6
former name

until 200205. 06. 2003 ic full 6

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Szabolcs- Szatmár- Bereg County, Pestcide Residue
Analytical Laboratory
(H-4401 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.)

19-20. 04. 2005*
23-24. 08. 2005 ic

*re-i
full

6:

analytical
phase

former name
until 2005

- RFP - - 29. 03.2007

Current name: Plant Protection and Soil Conservation Service of Szabolcs- Szatmár- Bereg County Laboratory for Pest Diagnosis
(Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, Károsító Diagnosztikai Laboratórum)

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Szabolcs- Szatmár- Bereg County, Laboratory for Pest
Diagnosis
(H-4401 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.)

19-20. 04. 2004 ic full
6: field
phase -

19-20. 04. 2006 ic full 9.5

RFP 31. 10. 2008

Plant Protection and Soil Conservation Service of Tolna County, Analytical Department
(Tolna Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, Analitikai Osztály)

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Tolna County, Analytical Laboratory
(H-7136 Fácánkert)

26-28.08.2003 ic full

6:

analytical
phase

-

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Tolna County, Analytical Department
(H-7101 Szekszárd, Keselyûsi út 7.)

15-16. 08. 2005 ic full

6:

analytical
phase

- RFP - - 31. 08. 2006

Plant Protection and Soil Conservation Service of Tolna County, Ecotoxicological Laboratory Toxicological Department
(Tolna Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, Ökotoxikológiai Laboratórium Toxikológiai osztály)

Ecotoxicological Laboratory
(H-7136 Fácánkert)

11. 03. 1997 ic full 7

-12-14. 10. 1999 ic full 4,6

9-11. 12. 2001 ic full 4,6,7

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Tolna County, Ecotoxicological Laboratory
(H-7136 Fácánkert)

26-28. 08.2003 ic full 4,7
former name

until 2003

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Tolna County, Ecotoxicological Laboratory,
Toxicological Department
(H-7136 Fácánkert)

17-19. 08.2005 ic full 4,7
former name

until 2005

Plant Protection and Soil Conservation Service of
Tolna County, Ecotoxicological Laboratory,
Toxicological Department
(H-7136 Fácánkert)

- RFP - - 31. 08. 2006
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Current name: Plant Protection and Soil Conservation Service of Vas County, Pestcide Residue Analytical Laboratory
(Vas Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, Növényvédõszermaradék-analitikai Laboratórum)

Plant health and Soil Conservation Station of Vas
County
(H-9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.)

08. 07. 1998 ic full 6, 9.5
-

18. 12. 2000 ic full 6

Plant Protection and Soil Conservation Service of Vas
County, Analytical Laboratory
(H-9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.)

19. 03.
17. 04. 2003

ic full 6
former name

until 2003

Plant Protection and Soil Conservation Service of Vas
County, Pestcide Residue Analytical Laboratory
(H-9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.)

08-09. 06. 2005 ic full

6:

analytical
phase former name

until 2005

02-03. 08. 2006 ic full

6:

analytical
phase

- RFP - - 03. 06. 2008

Current name: Prophyl Veterinary Diagnostic Research and Service Ltd.
(Prophyl Állategészségügyi Diagnosztikai Kutató és Szolgáltató Kft.)

Prophyl Veterinary Diagnostic Research and Service
Ltd.
(H-7711 Bár, 045/7 hrsz.)

30-31. 05. 2007 ic full 9.4 -

26-28. 05. 2009 ic full 6, 9.4, 9.2 -

Current name: Rytmion Ltd. Cellulár Electrophysiology Laboratory
(Rytmion Kft., Cellularis Elektrofiziológiai Laboratórium)

University of Szeged, Albert Szent-Györgyi Medical
Center, Department of Pharmacology and
Pharmacotherapy
(H-6701 Szeged, Dóm tér 12.)

5-6. 07. 2004 ic full 9.1 -

Rytmion Pace-making in drug research Ltd.
Cellulár Electrophysiology Laboratory
(H-6720 Szeged, Dóm tér 12.)

18-19. 10. 11-12.
12. 2006

ic
full

9.1
Former name

until 2006

Rytmion Ltd. Cellular Electrophysiology Laboratory
(H-6720 Szeged, Dóm tér 12.)

1-3. 10. 2008 ic full 9.1
Former name

until 2008

pen* *07. 12. 2009

Selex Analitikcenter (Selex Analitikcenter Mûszaki és Szolgáltató Kft.)

Selex Analitikcenter
(H-8200 Veszprém, Házgyári u. 21.)

15.06.1995 ic full 1,6,8 -

- RFP - - 02. 06. 1997

Semmelweis University, Faculty of Medicine, Cardiology Center, Research Laboratory
(Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Központ, Kísérleti Kutató Laboratórium)

Research Laboratory of the Department of
Cardiovascular Surgery, Semmelweis University of
Medicine
(H-1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

13. 10. 1997 ic full 9.3 -

Experimental Research Department, Clinic of
Cardiovascular Surgery, Semmelweis University
(H-1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

17. 01. 2001 ic full 9.3
former name

until 2001
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Research Laboratory of the Department
Cardiovascular Surgery, Semmelweis University
(H-1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

20.10. 2004 ic full 9.3 Former name
until 200329-30. 11. 2006 ic full 9.3

Semmelweis University, Faculty of Medicine,
Cardiology Center, Research Laboratory
(H-1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

08-09. 06. 2009 ic full 9.3
Former name

until 2009

Current name: Semmelweis University, Faculty of Medicine, Forensic Medical Department, Toxicology Laboratory
(Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézet Toxikológiai Laboratóriuma)

Semmelweis University, Faculty of Medicine,
Department of Forensic Medicine, Toxicological
Laboratory
(H-1091 Budapest, Üllõi út 93.)

17-18. 10. 2005 ic full 8
04. 01. 2008

expired

Current name: Szent István University, Faculty of Veterinary Science, Department of Food Hygiene, Food Toxicolgical Laboratory
(Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Élelmiszer-higiéniai Tanszék, Élelmiszer-toxikológiai Laboratórium)

Szent István University, Faculty of Veterinary Science,
Department of Food Hygiene, Food Toxicolgical
Laboratory
(H-1078 Budapest, István u. 2.)

25-26. 07. 2001 ic pre 6 -

25-27. 09. 2001 ic full 2, 6

-17-18. 11.2003 ic full 2, 6

26-28. 10. 2005 ic full 2, 6

Szent István University, Faculty of Veterinary Science,
Department of Food Hygiene, Food Toxicolgical
Laboratory
(H-1078 Budapest, István u. 2.)

12-14. 06. 2007.
26-28. 02.2008*

pen
ic

*re-i
full 2,6

Szent István University, Faculty of Veterinary Science, Department of Pharmacology and Toxicology
(Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Gyógyszertani és Méregtani Tanszék)

Department of Pharmacology and Toxicology
University of Veterinary Science
(H-1078 Budapest, István u. 2.)

24. 11. 1998 nic full 2 -

14. 12. 1998 ic re-i 2 -

Szent István University, Faculty of Veterinary Science,
Department of Pharmacology and Toxicology
(H-1078 Budapest, István u. 2.)

29-30. 05.2001 ic full 2

Former name
until 2001

19-20. 01. 2004 ic full 2

07-09. 03.
07. 07. 2006

ic full 2

- RFP - - 09. 04. 2008

Current name: Syn Tech Research Hungary Ltd. (Syn Tech Research Hungary Kft.)

Syn Tech Research Hungary Ltd.
(H-9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi u. 4.) 21-23. 04. 2009

02. 07. 2009
ic full

5 field
phase,
6 field
phase

-

Current name: TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Innovative R&D Bioanalytical Laboratory and Biological
Research Department (Teva Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Kutatási Igazgatóság, Bioanalitikai Osztály

és Biológiai Kutató Osztály)

Biogal Pharmaceutical Ltd. Innovative R&D Biological
Research
(H-4012 Debrecen, Pallagi u. 13.)

28. 01. 1998 ic full 8
-

05. 11. 1999 nic full 8
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Biogal Pharmaceutical Works Ltd., Innovative R&D
Bioanalytical Research Department and Bioanalitical
Laboratory
(H-4042 Debrecen, Pallagi u. 13.)

09. 10. 2000 ic full 8
Former name

until 2000

Biogal Pharmaceutical Co. Ltd., Innovative R&D
Bioanalytical Laboratory Biological Research
(Department
(H-4042 Debrecen, Pallagi u. 13.)

13-14.10. 2003 ic full 2, 8
Former name

until 2002

TEVA Pharmaceutical Works Co. Ltd., Innovative R&D:
Bioanalytical Department and Biological Research
Department
(H-4042 Debrecen, Pallagi u. 13.)

19-20. 10. 2005 ic full 2, 8
Former name

until 2005

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited
Company, Innovative R&D, Bioanalytical Department
and Biological Research Department
(H-4042 Debrecen, Pallagi u. 13.)

06-08. 11. 2007 ic full 8, 9.2
Former name

until 2006

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited
Company, Innovative R&D Bioanalytical Laboratory
and Biological Research Department
(H-4042 Debrecen, Pallagi u. 13.)

3-5. 11. 2009. ic full 8, 9.2
Former name

until 2009

Current name: TOXI-COOP Safety Toxicological Research Center
(TOXI-COOP Biztonsági Vizsgálatokat Végzõ Kkt.)

TOXI-COOP Safety Toxicological Research Center
(H-1103 Budapest, Cserkesz u. 90.)

17. 02. 2003 ic full 2
-

25-26. 07. 2005 ic full 2,3

TOXI-COOP Safety Toxicological Research Center
(H-1103 Budapest, Cserkesz u. 90. “B1”, “B2”)
(H-2120 Dunakeszi, Páya u. 2 hrsz. 7101/6 “E”)*

25-28. 06. 2007 ic full 2,3 *new test site

TOXI-COOP Safety Toxicological Research Center
(H-1103 Budapest, Cserkesz u. 90. “B1”, “B2”)
(H-2120 Dunakeszi, Páya u. 2 hrsz. 7101/6 “E”)
(H-8230 Balatonfüred, Arácsi u. 97.)*

22-26.06. 2009 ic full
1,2,3,4,5,89

.9, 9.10
*new test site

Current name: University of Debrecen, Institute of Nuclear Medicine and Health Science Center, Toxicokinetics and metabolism
Laboratory (Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar,

Nukleáris Medicina Intézet, Toxikokinetikai és Metabolizmus Laboratórium)

University of Debrecen, Institute of Nuclear Medicine
and Health Science Center, Toxicokinetics and
metabolism Laboratory
(H-4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

13-15. 11. 2007 ic full 9.2 -

Current name: University of Szeged, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Safety Pharmacology Laboratory
(Szegedi Tudományegyetem, Népegészségtani Intézet, Biztonság Farmakológiai Laboratórium)

University of Szeged, Faculty of Medicine,
Department of Public Health, Safety Pharmacology
Laboratory
(H-6720 Szeged, Dóm tér 10.)

06-07. 07. 2004 ic full 9.1 -

University of Szeged, Faculty of Medicine,
Department of Public Health, Safety Pharmacology
Laboratory
(H-6720 Szeged, Dóm tér 10.)

12-14. 12. 2006 full

12-13. 02. 2007 ic
re-i
full

2,9.1

11-12. 02. 2008 ic full 2,9.1 -
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Current name: University of Szeged, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacodynamics and Biopharmacy, In vivo
Pharmacological and Toxicological Laboratory, Isotope Laboratory (Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerhatástani

és Biofarmáciai Intézet, In vivo Farmakológiai és Toxikológiai Laboratórium, Izotóp Laboratórium)

University of Medical Szentgyörgyi Albert, Faculty of
Pharmacy, Insititute of Pharmacodynamics
(H-6720 Szeged, Eötvös u. 6.)

8-9.12. 1998 nic full - -

University of Szeged, Faculty of Pharmacy,
Department of Pharmacodynamics and Biopharmacy
(H-6720 Szeged, Eötvös u. 6.)

15-16. 11. 2004 ic full 9.1
Former name

until 2004

University of Szeged, Faculty of Pharmacy,
Department of Pharmacodynamics and Biopharmacy,
In vivo Pharmacological and Toxicological
Laboratory, Isotope Laboratory
(H-6720 Szeged, Eötvös u. 6.)

30-31. 10. 2006
12-13. 12. 2006

ic
full

2, 9.1
Former name

until 2006

University of Szeged, Faculty of Pharmacy,
Department of Pharmacodynamics and Biopharmacy
(H-6720 Szeged, Eötvös u. 6.)

19-20. 03. 2008. ic full 2, 9.1
Former name

until 2007

Wessling Hungary Enviromental, Food safety, Health and Quality Service Ltd. Pharmacological Laboratory
(Wessling Hungary Környezetvéádelmi, Élelmiszerbiztonsági, Egészségvédelmi és Minõségügyi Szolgáltató Kft.

Farmakológiai Laboratórium)

Wessling Hungary Enviromental, Food safety, Health
and Quality Service Ltd. Pharmacological Laboratory
(H-1047 Budapest, Fóti út 56, A)

15-17. 05. 2007 full -

21-22. 11. 2007 ic
re-i
full

8 -

5-6. 06. 2008 ic full 8 -

Key to the abbreviations used in the table:

Nature of Inspection:

Fac Facility inspection (vizsgálóhely ellenõrzés)

Sa Study audit (utólagos felülvizsgálat)

Full Full routine biennial GLP inspection of facilities and systems, including study audit(s)

(teljes körû rutinellenõrzés)

RE-I re-inspection as follow-up to full inspection (re-inspekció az inspekció által feltárt eltérések gyakorlatban

történõ megvalósításának felülvizsgálata)

Current Compliance Status of the Test Facility:

IC In compliance with GLP: no or only minor deviations from GLP principles were observed, which were

corrected following the inspection (megfelel)

NIC Not in compliance with the GLP principles. Procedures in the test facility are such that the reliability of

data cannot be ensured (nem felel meg)

PEN Pending: deviations from GLP principles were observed, which could not be corrected after the

inspection yet (függõben: az inspekciós eljárás még folyamatban van)

RFP Removed from programme (kikerült a programból)
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Areas of Expertise of the inspected Test Facility:

1 Physico-chemical testing (fizikai-kémiai jellemzõk vizsgálata)

2 Toxicity studies (toxikológiai vizsgálatok)

3 Mutagenicity studies (mutagenitási vizsgálatok)

4 Environmental toxicity studies on aquatic or terrestrial organisms (környezetvédelmi ökotoxikológiai vizsgálatok vízi

és/vagy szárazföldi szervezeteken)

5 Studies on behaviour in water, soil and air; bio-accumulation (a vízben, a talajban való lebomlás vizsgálata,

bioakkumuláció)

6 Residue studies (szermaradvány vizsgálatok)

7 Studies on effects on mesocosms and natural ecosystems (a mikroklímára és a természetes ökoszisztémára gyakorolt

hatások vizsgálata)

8 Analytical and clinical chemistry (az elõzõ vizsgálatokkal kapcsolatban végzett analitikai és klinikai kémiai

vizsgálatok)

9 Others (specify) (Egyéb)

9.1 Safety pharmacology testing (biztonság farmakológiai vizsgálatok)

9.2 Metabolism and toxico-/pharmacokinetics (toxiko-/farmakokinetikai és metabolizmus vizsgálatok)

9.3 Testing of toxicological properties of operative procedures and equipment (mûtéti eljárások és eszközök

alkalmazásának toxikológiai vizsgálata)

9.4 In vivo safety testing of vaccines (vakcinák in vivo biztonsági vizsgálata)

9.5 Biological efficacy and selectivity studies (biológiai hatékonyság és szelektivitás vizsgálat)

9.6 Pathology studies (patológiai vizsgálat)

9.7 Preparation of microscopic tissue sections (szövettani vizsgálat)

9.8 General pharmacology (általános farmakológia)

9.9 Reproduction toxicology (reprodukciós toxikológia)

9.10 Tolerance studies (tolerancia vizsgálatok)

9.11 In vitro studies (in vitro vizsgálatok)

9.12 Immuntoxicology studies (immuntoxikológiai vizsgálatok)

9.13 ADME (Absorption, Distribution, Metabolism, Elimination)

9.14 contract archiving (bérarchiválás)

9.15 inhalation toxicology (inhalációs toxikológia)

A Gyermekneurológia Alapítvány
közleménye
a személyi jövedelemadóból 2008. évben befolyt támogatási összeg felhasználásáról

A Gyermekneurológia Alapítvány (1089 Budapest, Üllõi u. 86., adószám: 1816416-1-42) ezúton teszi közzé, hogy a

személyi jövedelemadó 1%-ából 2008-ig befolyt támogatás teljes összegét a Heim Pál Neurológia új osztályának

2009-ben történõ kialakítására fordította.

Az alapítvány ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik támogatták munkáját és kéri ugyanezt a jövõben is.
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A szívbeteg gyermekek védelmében Alapítvány
közleménye
2009. évi tevékenységérõl szóló közhasznúsági jelentésérõl

Név: „A szívbeteg gyermekek védelmében” Alapítvány

Az Alapítvány székhelye: 1096 Budapest, Haller u. 29.

Alapítva: 1991. február 14.

Alapító: Prof. Dr. Lozsádi Károly

Fõvárosi Bírósági végzés száma: 8.Pk.64979/12

Sorszáma: 1218

Az Alapítvány adószáma: 19661964-1-43

Az Alapítvány egyszeres könyvvitelt vezet, közhasznú egyszerûsített beszámolót állít össze.

„A szívbeteg gyermekek védelmében” Alapítvány fõ tevékenysége a szívbeteg gyermekek gyógyításának, a

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központ munkájának segítése.

Az Alapítvány munkájában résztvevõk tevékenységüket társadalmi munkában látják el, ezért ellenszolgáltatásban

nem részesülnek.

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége során vállalkozási tevékenységet nem végez.

Közhasznúsági bevétele 45 313 eFt, kiadása 37 702 eFt.

Az Alapítvány 2009. december 31-ei vagyona 40.799 eFt volt, ebbõl nagyértékû orvosi mûszerek, berendezések 12 966

eFt, pénzeszköz 25 478 eFt.

Nagyértékû orvosi mûszerként vérkészítményt tároló, illetve fagyasztó hûtõszekrény, a gyermekintenzív osztályra

központi monitor, defibrillátor, valamint a mûszív mûködtetéséhez szükséges gép került beszerzésre.

A 2009. évi gazdálkodás az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelõen történt.

Támogatások részletezése forrásonként: (adatok ezer Ft-ban)

– Elkülönített állami pénzalaptól (NCA támogatás): 2 340

– Magánszemélyektõl 1 373

– Gazdasági társaságtól: 10 915

– APEH 1% 30 108

A vagyon felhasználásának részletezése: (adatok ezer Ft-ban)

– nagy értékû eszközök beszerzése 10 408

– G. Gy. Országos Kardiológiai Intézetnek eszközátadás 9 990

– 50 ezer Ft alatti tárgyi eszköz vásárlás 2 420

– gyermekek részére ünnepségek 1 193

– postaköltség 54

– továbbképzés 141

– taxi költség 32

– szórólapok, plakátok, hirdetések 7 754

– gépjármû költségei 365

– külföldrõl beszerzett eszközök ÁFÁ-ja 110

– bank ktg 142

– természetbeni juttatások utáni adófizetés 23

– megbízási díj és közterhei 1 257

– reprezentáció 63

– kórházi ápolás támogatása 237

– számviteli szolgáltatás 115

– emlékkönyv kiadása 1 280

– egyéb anyagok, irodaszer 2 118
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A Bajcsy Kórházért, Kõbánya és Rákosmente Egészségéért Alapítvány
közleménye
2009. évi közhasznúsági jelentésérõl

Az alapítvány 2009. évi közhasznú tevékenységérõl az alábbiakban adunk számot.

A Bajcsy-Zsilinszky Kórházért Kõbánya és Rákosmente Egészségéért Alapítvány (Székhelye: 1106 Budapest, Maglódi út

89–91.) 1991. október 16-án kezdte meg mûködését. 2003. május 13-tól közhasznú szervezetté vált. Az alapítvány az

1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontjában foglalt közhasznú tevékenységet végzi. Az alapítvány 2009-ben is – az alapításától

kezdõdõen folyamatosan – a Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórházban folyó egészségügyi ellátás

korszerûbb mûködéséhez szükséges feltételeket, felújításokat és ezáltal a betegellátás és gyógyítás színvonalának

tárgyi feltételekkel történõ javítását segítette és 2009. évben is ezt tûzte legfontosabb céljául.

A „Bajcsy Kórházért, Kõbánya és Rákosmente Egészségéért Alapítvány"
2009. évi gazdálkodási mérlege

Bevételek (Ft)

Nyitó egyenleg 12 462 504 Ft

APEH 1% SZJA 2 534 437 Ft

Kamatok 19 461 Ft

Támogatások gazdasági társaságoktól 3 421.270 Ft

Bevételek mindösszesen: 18 437 672 Ft

Kiadások (Ft)

Bankköltség 31 238 Ft

BZSK részére gép-mûszer beszerzése 6 000 000 Ft

Jogi képviselet 96 000 Ft

Konferenciákon részvétel a BZSK dolgozói 1 318 732 Ft

BZSK Komfort javítás 460 000 Ft

X. ker. jubileumi tudományos ülés 500 000 Ft

Kiadások mindösszesen: 8 405 970 Ft

Bevételek és kiadások különbözete: 10 031 702 Ft

Alapítványi vagyon és egyben a számla záróegyenlege 2009. december 31-én: 10 031 702 Ft

A kuratórium tisztségviselõi munkájukért személyi jellegû juttatásban nem részesültek, részükre tiszteletdíj, vagy más

díjazás nem került kifizetésre.

A személyi jövedelemadó 1%-ából a 2008-as adóév után 2009. évben befolyt 2 534 437 Ft-ot – az alapítvány céljával

összhangban, kuratóriumi határozat alapján – az alapítvány a Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház

Szemészeti Osztályának komfortosításához használta fel.

Alapítványunk az alapító okiratba foglalt céloknak megfelelõen végezte közhasznú tevékenységét.
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VI. RÉSZ
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

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. Borda Béla orvos
sz.o.okl.
(háziorvostan)

OSZB 2196/98. március 4. napjától

Hejczei Andrea
gyógyszerész

sz.gy.okl.
(szakgyógyszerész)

OSZB 96/1999. február 22. napjától

Dr. Sebesy Endre
orvos

sz.o.okl.
(traumatológia)

OSZB 1151/88. március 12. napjától

Szabó Rita
gyógyszerész

sz.gy.okl.
(szakgyógyszerész)

Nemzeti
Vizsgabizottság

66/2005. március 9. 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 (795-0191). 

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 
betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alap-
ján történik. 

A Szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy 
a tévesen, hiányosan vagy félreérthető módon megfogal-
mazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges 
hibákért felelősséget nem vállal. Az esetleges hibák elkerü-
lése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos 
formában juttassák el a Szerkesztőség részére. Az olvasha-
tatlanul 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 
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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 

    

A Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója (7400 Kaposvár, Tallián u. 20–32.) pályázatot hirdet az alábbi állásra: 

Munkahely és munkakör megjelölése: 
Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár, ápolási igazgató magasabb vezetői megbízással. 

Jogviszony időtartama: a kinevezés és a vezetői megbízás a hatályos jogszabályok szerint határozatlan időre történik. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony. 

Főbb feladatok: 
Az ápolási igazgató feladata: a Kaposi Mór Oktató Kórház által nyújtott ápolási tevékenység felügyelete és összehangolása, 

ennek keretében különösen:  

– az ápolási dokumentáció szabályszerű vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának felügyelete; 

– a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése; 

– a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés; 

– a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás; 

– az intézet higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése; 

– a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése; 

– az intézetben ápoló és egyéb egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók tovább-
képzésének biztosítása és felügyelete; 

– az intézet szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatok ellátása. 

Pályázati feltételek: 
– egészségügyi főiskolai diplomás ápolói, intézetvezetői, szakoktatói, védőnői vagy tudományegyetemen szerzett diplo-

más ápolói oklevél; 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat; 

– egészségügyi (szak)menedzseri vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

Az ápolási igazgatói kinevezés vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

Előnyt jelent: 
– ápolási igazgatói vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv középfokú ismerete. 

A pályázathoz csatolandó: 
– a pályázó részletes szakmai önéletrajza; 

– az ápolási igazgatói vezetői feladatkör ellátására vonatkozó elképzelés; 

– a vezetői megbízás ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok közjegyzővel hitelesí-
tett másolatai; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely legkésőbb a pályázó meghallgatásáig benyújtható; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a bírálóbizottság tagjai megismerhetik. 

Díjazás: a Kjt.-t figyelembe véve kerül megállapításra. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 15 napon belül. 

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően 30 napon belül elbírálásra kerülnek, a munkakör ezt köve-
tően azonnal betölthető. 

A pályázattal kapcsolatban információt ad: az Igazgatási és Humánpolitikai Osztály vezetője a 06 (82) 501-307-es telefon-
számon. 

 
    

*** 
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A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    
Vas Megyei Markusovszky 
Lajos Általános és Rehabili-
tációs Gyógyfürdő K. Egye-
temi Oktatókórház, Zárkörű-
en Működő Nonprofit Rt., 
Székhely: 9970 Szentgott-
hárd, 
Hunyadi János u. 31., 
9700 Szombathely, 
Markusovszky L. u. 5. alatti 
telephelyére 
Levelezési cím: 9700 Szom-
bathely, 
Markusovszky L. u. 5. 

Reumatológiai O. 
szakorvos 
szakorvosjelölt 

– orv. d., 
– e: szakirányú szv., 
– cs: részletes sz.ö., 
– szakmai végzettséget igazo-
ló okiratok másolata (orv. d., 
szv.biz.), 
– OONY-ba történő felvétel 
igazolása, 
– orvosi kamarai tagság iga-
zolása (amennyiben tagsági 
jogviszonnyal rendelkezik), 
– 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, 
– 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 

 

 
 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetői, orvosvezetői 
és egyéb egészségügyi vezetői állásokra 

 
A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház (1106 Budapest X. ker., Maglódi út 89–91.) főigazgatója pályázati felhívásai. 

1. Munkahely és munkakör: 
orvosigazgató vezetői beosztás megbízás alapján történő betöltésére. 

Feladatkörök: 
– az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatkörök ellátása, az intézmény fekvő- és 

járóbeteg- ellátásának orvosszakmai felügyelete, irányítása, ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása; 

– a betegellátással kapcsolatos orvosszakmai jelentések elkészítése, várólisták és betegfogadási listák intézményi vezetésé-
nek irányítása; 

– az egészségügyi ellátás finanszírozásának folyamatos figyelemmel kísérése és ennek függvényében az orvos-szakmai ha-
tékonyság és gazdaságossági szempontok kidolgozása és érvényesítése. 

Pályázati feltételek: 
– orvosi diploma; 

– szakvizsga; 

– legalább 5 év gyakorló orvosi tevékenység; 

– egészségügyi szakmenedzseri képesítés; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

Előny: 
– a feladat ellátásával összefüggő másoddiploma, egyéb végzettség, további szakvizsgák; 

– idegennyelv-ismeret; 

– hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 

A pályázathoz csatolandó: 
– szakmai önéletrajz; 

– diplomát és szakképzettséget, valamint egyéb képzettséget, ismeretet tanúsító okiratok másolata; 

– szakmai koncepció; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– diplomát és szakorvosi képesítést, valamint egyéb képzettséget, ismeretet tanúsító okiratok másolata; 
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A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogáról; 

– OONYI másolata; 

– orvosok működési engedélyéről szóló igazolás. 

A megbízás vagyonnyilatkozati kötelezettséggel jár. 

Bérezés: a hatályos jogszabályok alapján. 

A pályázatok benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ (KSZK) honlapján, 2010. április 
14-én történő megjelenést követő 15. nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő 15. napon belül. 

Az állás betölthető: 2010. május 1-jétől. 

A pályázatok benyújtása: dr. Kálmán Sándor főigazgatóhoz a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőin-
tézet címére, 1106 Budapest X. ker., Maglódi út 89–91. 

 
 
 
 

2. Munkahely és munkakör: 

Higiéne Osztály 
osztályvezető főorvos 

Pályázati feltételek: 
– közegészség- és járványügyi szakvizsga; 

– minimum 10 éves szakmai gyakorlat; 

– vezetői jártasság; 

– e: tudományos  fokozat, menedzseri ismeretek. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ (KSZK) honlapján, 2010. április 14-én 
történő megjelenést követő 30. nap. 

A pályázathoz csatolandó: 
– szakmai önéletrajz; 

– szakmai koncepció; 

– diplomamásolat; 

– szakorvosi oklevél másolata; 

– OONYI másolata, 

– tudományos munkák jegyzéke; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogáról. 

Érdeklődés személyesen vagy telefonon (432-7777). 

A pályázatok benyújtása: Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Humánpolitikai Osztálya cí-
mére, 1106 Budapest X. ker., Maglódi út 89–91. 

    
*** 

    
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 
gasztroenterológia 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. másolata, 

– b: Kjt. alapján, megegyezés 
szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
15. nap, 
– e.h.: a h. lejártát követő 60. 
nap, 
– az állás a pályázat elbírálá-
sát követően azonnal betölt-
hető, 
– a kinevezés határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogvi-
szonyban, főorvosi m.-körre 
és határozatlan idejű vez. 
megbízásra szól, 



 

8. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1843 

A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    
– szv.biz.-ok 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 eljá-
rásban részt vevők megis-
merhetik, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a 
pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul 

– pályázatok benyújtása: dr. 
Bedros J. Róbert PhD főig. 
főorvos, főtanácsoshoz a K. 
címére (2143 Kistarcsa, Sem-
melweis tér 1.) 

    
*** 

    
Mátrai Gyógyintézet 
mb. főig.-ja 
3223 Mátraháza, 
Külterület 

Mátrai Gyógyintézet 
Két telephelyes I.-e 
rehabilitációs és  
intenzív osztályvezető főorvosi 
álláshelyek 

– büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, 
– orv. d., 
– rehabilitációs, intenzív szk.,
– angol vagy német nyi., 
– e: több szv., 
– cs: sz.gy.-t és munkát 
bemutató önéletrajz, 
– a szakterületet érintő tud. 
közlemények, előadások 
jegyzéke, 
– kamara és sz. kollégium 
véleménye, 
– OONY-ba történt felvétel 
igazolása, 
– v.-et, szk.-t igazoló okira-
tok vagy azok hiteles máso-
lata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– beleegyező nyilatkozat 
arról, hogy a pályázati 
anyagot a pályázat elbírálá-
sában részt vevők megis-
merhessék 

– b: megegyezés szerint, a 
gy.-i idő és képesítés figye-
lembevételével, 
– h: a megjelenéstől számított 
15. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 15. 
nap, 
– az állás a pályázatok elbírá-
lását követően határozatlan 
idejű kinevezéssel azonnal 
betölthető, 
– lakást az I. szükség esetén 
biztosít, de ez megbeszélés 
tárgyát képezi, 
– pályázatok benyújtása: 
Kerényi Erika mb. főig.-hoz az 
I. címére (3223 Mátraháza, 
Külterület) 

    
*** 

    

Nagykőrös Város Ö. 
Rehabilitációs Szakkórháza 
és R.-e 
2750 Nagykőrös, 
Fáskert u. 1. 

Tüdőgyógyászati Szakren-
delés és Gondozó 
tüdőgyógyász szakorvos 
beosztás: gondozóintézet 
vezető főorvos 
Feladata: tbc és pulmonológiai 
szakgondozás, a járóbeteg- 
szakellátás és szakrendelés 
feladatainak ellátása 

– orv. d., 
– tüdőgyógyász szv., 
– 5 év sz.gy., 
– cs: sz. és személyi önélet-
rajz, 
– e.b., 
– d. és szv.biz. fénymásolata,
– OONY-ba vétel  igazolása, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagba a pályá-
zatot elbíráló bizottság 
tagjai betekinthessenek 

– h: 2010. IV. 26., 
– az állás 2010. V. 1-jétől 
tölthető be, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton és elektronikusan: dr. 
Mohay András orv.-Ig.-hoz az 
I. címére, e-mail: nkvkorh@t-
online.hu, 
– a betölthető állással kapcso-
latban részletes információ 
kérhető dr. Mohay András 
orv.-Ig.-tól a 06 (53) 351-444-
es telefonszámon 
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Gróf Esterházy K. és R. 
Szakrendelő 
főig.-ja 
8500 Pápa, 
Jókai u. 5–9. 

Sürgősségi Betegellátó O. 
osztályvezető főorvos 

– anaesthesiologia-intenzív 
terápia vagy oxiológia szv., 
– legalább 5 éves sz.gy., 
– vez.gy., 
– külföldön szerzett d. ese-
tén honosítás, 
– cs: önéletrajz, 
– sz. pályafutás, 
– tud. publikációk jegyzéke, 
– a megpályázott állással 
kapcsolatos vez. elképzelé-
sek, 
– orv. d.-t, szv.-t tartalmazó 
iratok és a kötelező folya-
matos továbbképzési idő-
szak teljesítését igazoló 
okirat másolatai, 
– OONYI másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat a pályázati 
anyag elbírálásában részt 
vevők betekintési jogáról 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30 napon belül, 
– az állás a pályázat elbírálá-
sát követően azonnal betölt-
hető, 
– érdeklődni lehet dr. Vörös 
Ibolya főig.-tól (8500 Pápa, 
Jókai u. 5–9.), 06 (89) 514-002-
es telefonszámon 

    
*** 

    

Margit Kórház Pásztó (3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a 
alapján pályázatot hirdet laboratórium vezető főorvosi megbízás és klinikai laboratóriumi szakorvosi munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény fekvő- és járóbetegeinek 
központi laboratóriumi munkahelyen labordiagnosztikai, transzfuziológiai munkaköri feladatok és a Laboratórium-részegység 
vezető főorvosi feladatainak ellátása a munkaköre mellett. 

Illetmény és juttatások: hatályos Kjt., valamint KSZ rendelkezései alapján. 

Pályázati feltételek: 
– orvosi diploma; 

– klinikai laboratóriumi szakvizsga; 

– legalább 3-5 év szakmai tapasztalat; 

– büntetlen előélet; 

– orvosi működési nyilvántartás; 

– orvosi alkalmasság; 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– laboratóriumi szakorvosi munkakörben 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: 
– kiváló szintű kommunikációs és együttműködési készség; 

– problémamegoldó képesség, 

– pontosság, prezicitás. 

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

– diplomát és szakképzettségeket igazoló okiratok másolata; 

– érvényes orvosi működési nyilvántartás; 
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– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (büntetettek nyilvántartásában nem szerepel és egészségügyi foglalkozta-
tástól eltiltás hatálya alatt nem áll); 

– egészségügyi alkalmasság, nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a bírálóbizottság tagjai megismerhetik. 

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

A pályázati felhívás a KSZK honlapján publikálásra kerül: 2010. március 26. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Boczek Tibor igazgató főorvos nyújt a 06 (70) 521-1772-es tele-
fonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton a Margit Kórház, Pásztó címére (3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17.), kérjük a borítékon feltüntetni az azono-

sító számot: 28-8/2010, a munkakör megnevezését: „Klinikai laboratóriumi szakorvos”, 

– személyesen: dr. Boczek Tibor igazgató főorvos részére (3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17.), zárt borítékban. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 21. 
 
    

*** 
    

Fejér Megye Közgyűlése pályázatot hirdet a Fejér Megyei Szent György Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.) 
főigazgatói munkakörének betöltésére. 

A főigazgató munkakörébe tartozó lényeges feladatok: 
– az Intézmény alapító okiratának és SZMSZ-ének megfelelő működés biztosítása, továbbá az abban foglaltaknak megfele-

lően a kórház orvos-szakmai, ápolási, műszaki, minőségügyi, informatikai, jogi munkájának és gazdálkodásának irányítása, 
felügyelete, koordinálása és ellenőrzése; 

– a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követel-
ményeinek, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjának érvényesítése, költségvetési, fejlesztési, 
beruházási tervek elkészíttetése és jóváhagyása; 

– a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonke-
zelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlása; 

– az államháztartási belső kontrollrendszer megszervezése és hatékony működtetése; 

– a szakmai és pénzügyi folyamatos nyomon követési (monitoring) rendszer működtetése, a tervezési, a beszámolási, vala-
mint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítése, annak teljességéért és 
hitelességéért, továbbá a számviteli rendért való felelősség; 

– az egészségügyi és egyéb, az intézményt érintő jogszabályok és utasítások, fenntartói döntések végrehajtása; 

– az intézmény hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak kialakítása és fenntartása, európai uniós és szakmai pályázatok 
előkészítése. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi vagy egyéb (közgazdaságtudományi, jogi stb.) egyetemi szintű végzettség; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés; 

– büntetlen előélet; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– nagy (legalább 1000 aktív ágy kapacitású) súlyponti egészségügyi intézményben szerzett legalább 5 éves intézményveze-

tői gyakorlat; 

– (helyi) térségi egészségügyi fejlesztési terv készítésében szerzett tapasztalat; 

– európai uniós forrásokból megvalósítandó egészségügyi intézményfejlesztési pályázatok készítésének irányításában, va-
lamint nagy értékű kórházi beruházások megvalósításában szerzett tapasztalat; 

– kórházátszervezésben, továbbá kórházi gazdasági stabilizációban szerzett tapasztalat; 

– a kontrolling, valamint a minőségirányítási rendszer kidolgozásában és működtetésében szerzett tapasztalat. 

 

 

 



 

1846 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 8. szám 

 
A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– az Intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, részletes szakmai elképzelést; 

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes, fényképes szakmai életrajzát; 

– az iskolai és szakmai végzettséget, valamint egyéb képesítéseket tanúsító okiratok közjegyző által hitelesített másolatát; 

– a pályázat benyújtási határidejéhez viszonyított három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– a pályázati feltételként előírt vezetői gyakorlatról, valamint szakmai tapasztalatszerzésről szóló igazolásokat; 

– referenciákat, ajánlásokat, amennyiben a pályázó rendelkezik ezekkel; 

– hozzájáruló nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szüksé-
ges kezeléséhez, továbbá, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthet-
nek, valamint nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi ülésen kívánja-e zárt ülés elrendelését; 

– a 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot; 

– a Munka Törvénykönyve 191. §-a szerinti előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot; 

– elvárt munkabér megjelölését. 

A munkakör betölthetőségének kezdő időpontja: a pályázat Fejér Megye Közgyűlésének a pályázati határidő lejártát 
követő ülésén történő elbírálását követően azonnal. 

A munkavégzés helye: Fejér Megyei Szent György Kórház, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő: 

A pályázat alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó ren-
delkezéseinek alkalmazásával munkaviszony létesítésére kerül sor. 

Munkaviszony időtartama: 5 éves határozott idő, 2010. október 1.–2015. szeptember 30.  

Egyéb feltételek: 

Bérezés: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, megegyezés alapján. 

A pályázat beküldési határideje: 2010. augusztus 15. 

A pályázat iránt érdeklődők részére – a pályázati kiírással kapcsolatban – további információt dr. Molnár Krisztián aljegyző 
nyújt [Fejér Megyei Önkormányzat, 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.; telefon: (22) 522-516]  

A pályázat benyújtása: Fejér Megyei Közgyűlés elnökének, 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. 

Kizárólag postai úton, zárt borítékban – 1 db nyomtatott és 1 db elektronikus (CD) formátumban. A borítékon fel kell tün-
tetni: „Kórház főigazgatói pályázat”. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat elbírálására Fejér Megye Közgyűlésének a pályázati határidő lejártát köve-
tő ülésén kerül sor. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Fejér Megyei Önkormányzat honlapja (www.fejer.hu). 
 
    

*** 
    

Jávorszky Ödön Városi Kórház (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.) főigazgatója  pályázatot hirdet az alábbi állásra: 

Munkahely és munkakör megnevezése:  orvos igazgató 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– szakorvosi képesítés; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés; 

– legalább 1-3 éves vezetői gyakorlat; 

– egészségügyi finanszírozási ismeretek. 

– eü.-i intézményben szerzett 1-3 év orvos igazgatói gyakorlat előnyt jelent. 

A pályázathoz csatolandó: 

– orvos igazgatói vezetésre vonatkozó rövid szakmai program és vezetési elképzelések; 
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– részletes szakmai önéletrajz; 

– egyetemi diploma hiteles másolata; 

– szakképesítés(ek) hiteles másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– OONYI másolata; 

– tudományos tevékenység jegyzéke; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban  részt vevők megismerjék. 

Feladatok: 
Az SZMSZ-ben meghatározottak szerint az intézményben nyújtott orvosi,  gyógyszerészi és higiénés tevékenység felügye-

lete, összehangolása. 

A kórház középtávú szakmai programjának és fejlesztési koncepciójának elkészítése. 

Orvosszakmai munka szervezése és ellenőrzése. 

Figyelemmel kíséri az osztályok teljesítményének alakulását, beszámolási kötelezettséggel bír a főigazgató felé. 

Felügyeli a kórházi kontrolling tevékenységet és kapcsolattartás az orvosszakmai szervezetekkel, egyetemekkel, szakmai 
kollégiumokkal. 

Információ: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, szakképesítés szerinti szakorvosi tevékenység végzésére lehe-
tőséget biztosítunk. 

A KSZK-honlapon való megjelenés időpontja: 2010. április 1. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30. 

Pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 10. 

Az állás betölthetőségének időpontja: 2010. május 17.  

Bér: megegyezés szerint. 
Pályázat benyújtása: Dr. Erős András főig.-hoz az I. címére, t.: 06 (27) 620-602 

 
 

 
Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 
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Budapest 

    

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. (1032 Budapest, Vörösvári u. 88–96.) pályázatot hirdet főállású iskolaorvosi ál-
láshely betöltésére. 

Feltételek: 
– csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsga; 

– érvényes működési engedély; 

– erkölcsi bizonyítvány. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Jelentkezés: dr. Thomka György orvos-igazgatónál személyesen a fenti címen. 
    

*** 
    

Országos Onkológiai I. 
főig.-ja 
1122 Bp., 
Ráth György u. 7–9.  

Nőgyógyászati O. 
orvos 

– szülészet-nőgyógyászati 
szv. vagy szv. előtt álló orvo-
soknak, 
– nyi., 
– cs: önéletrajz, 
– v.-et, szk.-t igazoló okiratok 
másolata, 

– b: megállapodás szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
15. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 15. 
nap, 
– az állás a pályázat elbírálását 
követően azonnal betölthető, 
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– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– beleegyező nyilatkozat 
arról, hogy a pályázati anya-
got az eljárásban részt vevők 
megismerhetik 

– pályázatok benyújtása: dr. 
Kásler Miklós főig.-hoz az I. 
címére (postacím: 1525 Bp., Pf. 
21) 

    
*** 

    
XIII. Ker. Eü. Szolgálat Köz-
hasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezető Ig.-ja 
1139 Bp., 
Szegedi út 17. 

Szegedi úti szakrendelő 
lab.-i szakorvos 

– orv. d., 
– kl.-ai lab.-i vizsgálatok szv., 
– cs: d. és sz.o.okl. másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– sz.ö. 

– b: megbeszélés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– az állás 2010. IV. 1-jétől 
betölthető, 
– pályázatok benyújtása: 
írásban, a társaság ügyvezető 
Ig.-jának címzetten (1139 Bp., 
Szegedi út 17.), 
– érdeklődni a Lab. vezető 
főorvosánál, dr. Tóth Ildikónál 
lehet a 452-4200-as telefon-
számon, a 5435-ös melléken 

    
*** 

    

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. (1182 Budapest, Thököly út 
3.) ügyvezető igazgatója pályázatot hirdet 

– röntgen szakorvosi (részállásban is) 

– neurológus (részállásban is) 

– bőrgyógyász szakorvosi (részállásban) 

– gyermekfogorvosi 

– felnőtt háziorvos (1200 kártyaszám) 

– házi gyermekorvos 

állás betöltésére. 

A pályázat fő- vagy mellékállásban is betölthető. 

Az alkalmazás módja és a bérezés megegyezés alapján történik. 

Jelentkezés: szakmai önéletrajz benyújtásával, 

– röntgen-, neurológus-, bőrgyógyász szakorvosi állásra dr. Juhász Ágnes szakellátási igazgatóhelyettes 
(juhasz.agnes@18euszolg.hu ) részére, 

– a gyermekfogorvosi, felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi állásra dr. Szebényi Attila orvos igazgató 
(szebenyi.attila@18.euszolg.hu) részére 

a fent megjelölt címen vagy e-mailben, a megjelenést követő 30 napon belül. 
    

*** 
    

Főv. Ö. 
Jahn Ferenc Dél-pesti K. 
orv.-Ig.-ja 
1204 Bp., 
Köves u. 1. 

Addiktológiai és 
Addiktológiai Rehabilitáci-
ós O. 
osztályos orvos (2) 
– a kinevezésre kerülő osztá-
lyos orvos feladatát az ér-
vényben lévő magasabb 
szintű, illetve intézeti szintű 
vonatkozó jogszabályok, 
szabályok és az I. SZMSZ-e 
határozza meg, 

– szakorvosjelöltnek  vagy 
közvetlenül szv. előtt állónak is,
– e: pszichiáter vagy 
addiktológus szv., 
– addiktológiai ellátásban 
szerzett jártasság, 
mindkettőhöz: 
– orv. d., 
– cs: személyes adatok, elér-
hetőség, 
– részletes sz.ö., 

mindkettőhöz: 
– b: megállapodás szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– a kinevezés a hatályos jog-
szabályok szerint határozatlan 
időre történik, 
– az állás a pályázati eljárás 
lefolytatása után azonnal 
elfoglalható, 
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– az önálló O.-ként működő 
100 ágyas Addiktológiai 
Rehabilitációs O., profilja: 
addiktológia és krízisinter-
venció 

– képesítést igazoló okiratok 
másolata, 
– OONYI száma, 
– a működési nyilvántartási 
igazoló lap, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b. 

– pályázatok benyújtása: dr. 
Lehoczky Péter orv.-Ig.-hoz a 
K. címére (1204 Bp., Köves u. 
1.) 

    
 Neonatológiai Intenzív 

Centrum II. 
osztályos orvos 
– a kinevezésre kerülő osztá-
lyos orvos feladatát az ér-
vényben lévő magasabb 
szintű, illetve intézeti szintű 
vonatkozó jogszabályok, 
szabályok és az I. SZMSZ-e 
határozza meg, 
– az akkreditált, önálló O.-
ként működő Neonatológiai 
Intenzív Centrum profilja: 20 
ágyas Regionális Koraszülött 
Centrum + Újszülött részleg, 
– szakambulanciái: koraszü-
lött utógondozás, 
pathologias újszülött kont-
roll, gyógytorna 

– csecsemő-
gyermekgyógyász szv., 
– csecsemő-
gyermekgyógyász szv. előtt 
állónak is, 
– e: neonatológiai szv., 
– neonatológiában jártas 
gyermekorvos 

 

    
Baranya megye 

    
Bács-Kiskun megye 

    

Kunfehértó Község Képviselő-testülete (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) a 24-25/2010. számú határozataiban foglaltak 
alapján pályázatot hirdet a település gyermekorvosi, valamint fogorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására. 

Mindkét álláshoz: 

A pályázat benyújtásának feltétele: 
– 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte, 

– büntetlen előélet, 

– egészségügyi alkalmassági vizsga. 

A pályázathoz csatolandó: 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– végzettséget igazoló diploma hiteles másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– 3 hónapnál nem régebbi munkaalkalmassági vizsgálat eredményét tanúsító okirat, 

– a működésre vonatkozó rövid elképzelés, 

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

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30. nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésen. 

Az ellátás kezdete: 2010. július 1. 

A pályázat benyújtása: Kunfehértó község polgármesteréhez (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.). 
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Békés megye 

    
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

    
Aszaló Község Ö. 
3841 Aszaló, 
Rákóczi út 87. 

háziorvos 
– vegyes háziorvosi körzet, 
– vállalkozási formában, 
– területi ellátási kötelezett-
séggel 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti képesítés és az ott 
előírt feltételek, 
– büntetlen előélet, 
– cs: képesítést igazoló okirat 
hiteles másolata, 
– OONYI könyv másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi e.b.,
– sz. tev.-et bemutató önélet-
rajz 

– h: a megjelenéstől számított 
15. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 15. nap,
– az állás betölthető: az elbírá-
lás után azonnal, 
– lakáslehetőség biztosított, 
– pályázatok benyújtása: Árvai 
Károly polgármesterhez az Ö. 
címére (3841 Aszaló, Rákóczi 
út 87.) 

    
Csongrád megye 

    
Csongrád Megyei Ö. 
Mellkasi Betegségek Szak-
kórháza 
6722 Deszk, 
Alkotmány u. 36. 

Tüdőgyógyászati O. 
tüdőgyógyász szakorvos 

– orv. d., 
– tüdőgyógyász szv., 
– eü., fizikai, pszichikai alkal-
masság, 
– angolnyelv-tudás 

– b: Kjt. szerint, illetve meg-
egyezés alapján, 
– h: 2010. IV. 15., 
– az állás betölthető: 2010. V. 1-
jétől, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Bálint Beatrix PhD főig. főor-
voshoz az I. címére (6722 
Deszk, Alkotmány u. 36.) 

    
Fejér megye 

    
Győr-Moson-Sopron megye 

    
Rajka Község Ö. 
Képv.-test. 
9224 Rajka, 
Szabadság tér 1. 

háziorvos 
Feladat: 
– Rajka község háziorvosi 
körzetének ellátása, 
– praxis vállalkozói formában 
történő ellátása, 
– területi ellátási kötelezett-
séggel 
– társulás keretében ellátott 
ügyeleti kötelezettség 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti képesítés és az ott, 
valamint a 18/2000. (II. 25.) 
Korm. rend.-ben előírt feltéte-
lek megléte, 
– háziorvostan szk. vagy házi-
orvosi licenc v. megléte, 
– büntetlen előélet, 
– saját tulajdonú gépkocsi és 
vez. engedély a terület ellátá-
sához, 
- cs: 1 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– d. hiteles másolata, 
– részletes sz.ö., 
– szk.-t tanúsító okiratok máso-
lata, 
– eü. alkalmasságot igazoló 
okiratok másolata, 
– háziorvosi alkalmasság meg-
létét igazoló okmány másolata,
– nyilatkozat, melyben hozzájá-
rul ahhoz, hogy a pályázat elbírá-
lásában részt vevők a pályázati 
anyagot megismerhetik, 
– saját személygépkocsi és vez. 
engedély meglétét igazoló 
okirat másolata, 
– a vállalkozás meglétét igazo-
ló dokumentumok, 

– h: a megjelenéstől számított 
30. nap 12 óra, 
– e. h.: a h. lejártát követő 30 
napon belül, 
– a pályázati eljárás során a 
pályázónak a Képv.-test. előtt 
meg kell jelennie és ismertetnie 
szükséges elképzeléseit, 
– az Ö. a nyertes pályázóval 
határozatlan időre szóló részle-
tes szerződést köt, melyben a 
felek a működés, üzemeltetés 
feltételeit rögzítik, 
– a működés sz. feltételeinek 
az Ö. által rendelkezésre bo-
csátott rendelőben történő 
biztosítása (a rendelő bútorza-
tát a jelenleg meglévő eszkö-
zökkel együtt az Ö. biztosítja), 
– az álláshely nyugdíjazás 
miatt üresedik meg, 
– a praxis betöltésének kezdő 
időpontja: 2010. VII. 1. napjától, 
– szükség esetén szolg. lakás 
biztosított, 
– pályázatok benyújtása: 1 
példányban (a borítékon 
feltüntetve: „Háziorvosi pályá-
zat”) postai úton vagy szemé-
lyesen az alábbi címre: 
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– működtetési jog meglétét 
igazoló okirat hitelesített má-
solata vagy a működtetési jog 
megszerzése feltételeinek 
fennállását igazoló illetékes 
ÁNTSZ határozata 
 

Rajka község Ö., Bazsó Lajos 
polgármester (9224 Rajka, 
Szabadság tér 1.), 
– a pályázattal kapcsolatban 
érdeklődni lehet: Bazsó Lajos 
polgármestertől a 06 (96) 222-
011, 06 (96) 567-522-es 
telefonszámon 

    
Hajdú-Bihar megye 

    
Heves megye 

    
Mátrai Gyógyintézet 
mb. főig.-ja 
3223 Mátraháza, 
Külterület 

Mátrai Gyógyintézet 
Két telephelyes I.-e 
rehabilitációs,  
onkológus,  
belgyógyász,  
kardiológus és pulmonológus 
szakorvosok 

– büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, 
– orv. d., 
– rehabilitációs, onkológus, 
belgyógyász, kardiológus 
vagy tüdőgyógyász szk., 
– angol vagy német nyi., 
– e: több szv., 
– cs: sz.gy.-t és munkát be-
mutató önéletrajz, 
– szakterületet érintő tud. 
közlemények, előadások 
jegyzéke 
– OONY-ba történt felvétel 
igazolása, 
– v.-et, szk.-t igazoló okiratok 
vagy azok hiteles másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– beleegyező nyilatkozat 
arról, hogy a pályázati anya-
got a pályázat elbírálásában 
részt vevők megismerhessék 

– b: megegyezés szerint, a  
gy.-i idő és képesítés figye-
lembevételével, 
– h: a megjelenéstől számított 
15. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 15. 
nap, 
– az állás a pályázatok elbírá-
lása után határozatlan idejű 
kinevezéssel azonnal betölt-
hető, 
– lakást az I. szükség esetén 
biztosít, de ez megbeszélés 
tárgyát képezi, 
– pályázatok benyújtása: 
Kerényi Erika mb. főig.-hoz az 
I. címére (3223 Mátraháza, 
Külterület) 

    
Jász-Nagykun-Szolnok megye 

    

A Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője (5100 Jászberény, Szelei út 2.) pályázatot hirdet az alábbi 
állásokra: 

Fekvőbeteg-ellátásban 
aneszteziológia-intenzív terápia szakorvos 

Sebészeti típusú mátrix osztály keretén belül működő 
szülész-nőgyógyász szakorvosi 

traumatológus szakorvosi 

állásra 

Belgyógyászati típusú mátrix osztály keretén belül működő 
belgyógyász szakorvosi (2) 

csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi 

állásra. 

Fenti álláshelyekre rezidensek is pályázhatnak. 

Járóbeteg-ellátásban 
tüdőgyógyász szakorvosi 

ortopéd szakorvosi 

bőrgyógyász szakorvosi 
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pszichiáter szakorvosi 

neurológus szakorvosi 

állásra. 

Bérezés és lakásmegoldás személyes megbeszélés alapján. 

A szabályszerűen összeállított pályázati anyagot a Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft. (5100 Jászberény, Szelei 
út 2.) címére kell benyújtani. 

A pályázatokról bővebb felvilágosítást dr. Bálint Péter mb. orvos igazgató és Jánosiné Kiss Zsuzsanna mb. ápolási igazgató 
ad személyesen vagy telefonon. 

 
    

Komárom-Esztergom megye 
    

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya II., Dózsa Gy. u. 77.) főigazgatója pá-
lyázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre: 

Fekvőbeteg osztályára: szülész-nőgyógyász szakorvos részére. 

Bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint. 

Feladata: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének 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. 

Jelentkezési határidő: 2010. április 3. 

A pályázat  elbírálása a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül. 

Az állás a pályázat  elbírálását követően azonnal betölthető. 

Garzonházban férőhely biztosított. 

A pályázati anyagot a Főigazgatói Titkárságra (fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) dr. Fain András or-
vos igazgatóhoz kérjük benyújtani (2800 Tatabánya II., Dózsa Gy. út 77.). Telefon: 06 (34) 515-470. 

 
    

Nógrád megye 
    

Pest megye 
    

Tormay Károly Eü. Központ 
Ig. főorvosa 
2100 Gödöllő, 
Petőfi Sándor u. 1. 

sebész szakorvos – általános orv. d., 
– sebész sz.o.okl., 
– e: traumatológiai szk. vagy 
gy., 
– cs: d. és sz.o.okl. másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– sz.ö., 
– működési nyilvántartásba 
vételről szóló igazolás 

– b: Kjt. szerint, 
– az állás betölthető: 2010. VII. 
1-jétől, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Szabadfalvi András orv.-Ig.-
hoz az I. címére  
(2100 Gödöllő,  
Petőfi Sándor u. 1.), 
– jelentkezés, felvilágosítás: 
06 (28) 420-655 

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

Sürgősségi Betegellátó O. 
belgyógyász, sürgősségi orvos-
tan, oxyológus, 
aneszteziológia és intenzív 
terápiás szakorvosok 
Feladat: a sürgősséggel be-
utalt betegek elsődleges 
ellátása, differenciáldiag-
nosztika megszervezése 

– szv. vagy szv.-val még nem 
rendelkező, sürgősségi szem-
léletű orvosoknak, 
– belgyógyászat, sürgősségi 
orvostan, oxyológia vagy 
aneszteziológia és intenzív 
terápiás szv., illetve szakorvos 
képzésben való részvétel 
(szándéka), 
– büntetlen előélet, 
– cs: sz. életutat bemutató 
önéletrajz (kézzel írott for-
mában is), 
– v.-et igazoló okiratok máso-
lata, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul 

– b: kiemelt, 
– havonta átlagosan tizen-
négy (9 nappali, 5 éjszakai) 12 
órás műszakot kell ellátni, a 
többi (16 nap) szabadnap, 
– az állások az elbírálást köve-
tően azonnal betölthetők, 
– szálláslehetőség a K. terüle-
tén elhelyezkedő nővérszállón 
biztosított, 
– az O. az oxyologia és sürgős-
ségi orvostan képzés szak-
vizsga gyakorlataira akkredi-
tált 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Bedros J. Róbert PhD főig. 
főorvos, főtanácsoshoz a K. 
címére (2143 Kistarcsa, Sem-
melweis tér 1.), e-mail: 
foigtitkar@florhosp.hu 

    
Somogy megye 

    
Siófok Város K-R. 
főig. főorvosa 
8600 Siófok, 
Semmelweis u. 1. 

belgyógyász szakorvos (3) – szakirányú v., 
– rezidenseknek is, 
– cs: részletes sz.ö., 
– OONYI  

– b: kiemelt, 
– h: a megjelenéstől számított 
15. nap, 
– a jelentkezésnek nem felté-
tele a közalkalmazotti jogvi-
szony, 
– orvos-nővérszállón az elhe-
lyezés biztosított, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Varga Ferenc főig. főorvoshoz 
az I. címére (8600 Siófok, 
Semmelweis u. 1.), 
– t: 06 (84) 310-510 

    
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

    

Csegöld és Császló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (4742 Csegöld, Dózsa György utca 4.) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet háziorvosi állás betöltésére, háziorvosi, házi 
gyermekorvosi ellátásra területi ellátási kötelezettséggel, közalkalmazotti jogviszonyban vagy vállalkozási formában, iskolaor-
vosi ellátással. Központi ügyeleti ellátás biztosított. 

A pályázat elnyerésének feltétele: 
– 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés; 

– büntetlen előélet; 

– 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet szerinti feltételek megléte; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– az előírt iskolai végzettség, szakképesítés vagy feltételek megléte. 

A pályázathoz benyújtandó iratok: 
– részletes, szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz; 

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány; 

– amennyiben van, működtetési jogról szóló hatósági bizonyítvány, illetve határozat; 

– nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik. 
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Juttatások: 
– bérezés Kjt. szerint; 

– orvosi rendelő melletti összkomfortos 3 szobás, 2 garázsos, kertes szolgálati lakás az önkormányzat tulajdonában. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30. nap. 

A pályázatok benyújtása: Csegöld Községi Önkormányzat (4742 Csegöld, Dózsa György u. 4.). 

A pályázat elbírálása: Csegöld és Császló községek együttes ülésén, a benyújtás határidejének lejártát követő 15 napon 
belül. 

A megbízás kezdete: az elbírálást követően azonnal. 

További információ kérhető: Tarcza György polgármestertől a 06 (44) 566-048-as telefonszámon. 
 
    

*** 
    

Tiszavasvári Város Ö. 
4440 Tiszavasvári, 
Városháza tér 4. 

1. Számú Felnőtt Háziorvo-
si Praxis 
háziorvos 
– a praxis vállalkozói formá-
ban történő működtetése, 
– területi ellátási kötelezett-
séggel 

– szakirányú egyetemi v., 
– a hatályos jogszabályokban 
előírt feltételek megléte 
[4/2000. (II. 25.) EüM rend., 
18/2000. (II. 25.) Korm. rend.], 
– büntetlen előélet, 
– e: további szv. megléte, 
– cs: részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– orv. d.-t és szakirányú v.-et 
igazoló okirat hiteles másola-
ta, 
– vállalkozás meglétét igazo-
ló dokumentumok (alapító 
okirat, cégbírósági bejegy-
zés), 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázat elbírálásában részt 
vevők a pályázati anyagot 
megismerhetik 

– h: a megjelenéstől számított 
30 napon belül, 
– e. h.: a h. lejártát követő Képv.-
test. ülés, 
– a megbízás időtartama: az Ö. a 
nyertes pályázóval határozatlan 
időre szóló szerződést köt, 
amelyben a felek a működés-
üzemeltetés feltételeit rögzítik, 
– a praxis betöltésének kezdő 
időpontja: az elbírálást, illetve az 
engedélyeztetést követő hó 1. 
napjától, 
– a feladatellátási szerződés 
keretében az Ö. a háziorvos 
rendelkezésére bocsátja az orv. 
rendelőt alapfelszereltséggel, 
– szükség esetén szolg. lakás 
biztosított, 
– pályázatok benyújtása: zárt 
borítékban „Felnőtt háziorvosi 
pályázat” megjelöléssel 
Rozgonyi Attila polgármester-
hez az Ö. címére (4440 
Tiszavasvári, Városháza tér 4.), 
– a pályázattal kapcsolatban 
bővebb felvilágosítás kérhető: 
Rozgonyi Attila polgármestertől 
és Bundáné Badizs Ildikó jegy-
zőtől a 06 (42) 520-500-as tele-
fonszámon 
 

    
Tolna megye 

    
Vas megye 

    
Eü. Alapellátó I. 
9700 Szombathely, 
Nádasdy F. u. 4. 

Szombathelyi középfokú 
oktatási intézmények 
ifjúságorvos (2) 

– lehetőség szerint iskola-
egészségtan és ifjúságvéde-
lem szv. vagy háziorvosi, 
belgyógyász vagy csecsemő- 
és gyermekgyógyász szv. 
vagy üzemorvosi szv. vagy 
– háziorvosi rezidensi licence 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
20. nap, 
– közalkalmazotti jogviszony-
ban, határozatlan idejű szer-
ződéssel, 
– pályázatok benyújtása: 
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v.-val rendelkező pályakezdő,
– cs: 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– v.-et igazoló okiratok hite-
les másolata, 
– részletes sz.ö., 
– OONYI igazolvány másolata 

Vigné Horváth Ilona Ig.-hoz az 
I. címére (9700 Szombathely, 
Nádasdy F. u. 4. vagy e-mail: 
eu.alap@int.szombathely.hu) 

    
Veszprém megye 

    
Magyar Imre K. 
főig.-ja 
8400 Ajka, 
Korányi F. u. 1. 

szülész-nőgyógyász szakorvos – szv. előtt álló orvosoknak is,
– cs: részletes sz.ö., 
– v.-ről, szk.-ról szóló okl. 
hiteles másolata, 
– OONY-ba vétel igazolása, 
– működési engedély, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– hozzájáruló nyilatkozat 
ahhoz, hogy személyes ada-
taiba harmadik személy 
betekinthet 

– b: Kjt. szerint, 
– szolg. jellegű bérlakás biztosí-
tott, 
– a m.-kör azonnal betölthető, 
– érdeklődni lehet dr. Nyári 
Ildikó főig.-nál a 06 (88) 521-
824-es telefonszámon, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Nyári Ildikó főig.-hoz a K. 
címére (8400 Ajka, Korányi F. 
u. 1.) 

    
*** 

    
Gróf Esterházy K. és R. 
Szakrendelő 
főig.-ja 
8500 Pápa, 
Jókai u. 5–9. 

csecsemő- és 
gyermekszakorvos 

– csecsemő- és 
gyermekszakorvosi v., 
mindegyikhez: 
– külföldön szerzett d. esetén 
honosítás, 
– cs: önéletrajz, 
– sz. pályafutás, 
– orv. d.-t, szv.-t tartalmazó 
iratok és a kötelező folyama-
tos továbbképzési időszak 
teljesítését igazoló okiratok 
másolata, 
– OONY-ba történt felvétel 
igazolásának másolata 

mindegyikhez: 
– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30 napon belül, 
– az állás a pályázat elbírálását 
követően azonnal betölthető, 
– érdeklődni lehet dr. Vörös 
Ibolya főig.-tól (8500 Pápa, 
Jókai u. 5–9.), 06 (89) 514-002-
es telefonszámon 

    
 szülész-nőgyógyász szakorvos 

 
anaesthesiologus és intenzív 
terápiás szakorvos 

– szülész-nőgyógyász szv. 
 
– anaesthesiologiai és inten-
zív terápiás szv. 

 

    
Zala megye 

 
 

 
 
 

Praxisjog átadása 
 

Veszprém megyében, Pápa mellett vegyes háziorvosi körzet nyugdíjba vonulás miatt átadó. 

Részletes felvilágosítás kérhető 16 óra után a +36 (30) 989-7303-as telefonszámon. 
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Gróf Esterházy K. és R. Szak-
rendelő 
főig.-ja 
8500 Pápa, 
Jókai u. 5–9. 

osztályvezető főgyógyszerész – szakirányú szk., 
– legalább 5 éves sz.gy., 
– informatikai rendszerisme-
ret, 
– külföldön szerzett d. esetén 
honosítás, 
– cs: részletes sz.ö., 
– egyetemi d. hiteles másola-
ta, 
– pályázati kérelem, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– GYONY-ba történt felvétel 
igazolása, 
– nyilatkozat a pályázati 
anyag elbírálásában részt 
vevők betekintési jogáról 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számí-
tott 30 napon belül, 
– az állás a pályázat elbírálá-
sát követően azonnal be-
tölthető, 
– érdeklődni lehet dr. Vörös 
Ibolya főig.-tól (8500 Pápa, 
Jókai u. 5–9.), 06 (89) 514-
002-es telefonszámon 
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Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. (1182 Budapest, Thököly út 
3.) ügyvezető igazgatója pályázatot hirdet területi védőnői állás betöltésére. 

A pályázat fő- vagy mellékállásban is betölthető. 

Az alkalmazás módja és a bérezés megegyezés alapján történik. 

Jelentkezés: szakmai önéletrajz benyújtásával Molnár Beatrix ápolási igazgató részére a fent megjelölt címen vagy e-mailben 
(molnar.beatrix@18euszolg.hu) a megjelenést követő 30 napon belül. 

 
    

*** 
    

Erzsébet Község Ö. 
Képv.-test. 
7661 Erzsébet, 
Fő u. 135. 

körzeti védőnő 
Feladata: a területi védőnői 
ellátásról szóló 49/2004. 
(V. 21.) ESZCSM rend. sze-
rinti védőnői feladatok 
Erzsébet, Kátoly, Kékesd, 
Szellő községekben 

– eü. főiskola védőnői szakán 
szerzett d., 
– e: helyben történő letele-
pedés, 
– cs: 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– részletes sz.ö. 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes 
m.-idő, 
– az állás elfoglalásának ideje: 
2010. VII. 20., 
– pályázatok benyújtása: az Ö. 
címére (7661 Erzsébet, Fő u. 
135.), 
– érdeklődni lehet: Horváth 
János polgármestertől a 06 (20) 
947-8818-as telefonszámon 

    
*** 

   
 
 

 



 

8. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1857 

A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

A Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője (5100 Jászberény, Szelei út 2.) pályázatot hirdet az alábbi 
állásokra: 

dietetikus 

endoszkópos szakasszisztens. 

Bérezés és lakásmegoldás személyes megbeszélés alapján. 

A szabályszerűen összeállított pályázati anyagot a Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft. (5100 Jászberény, Szelei 
út 2.) címére kell benyújtani. 

A pályázatokról bővebb felvilágosítást dr. Bálint Péter mb. orvos-igazgató és Jánosiné Kiss Zsuzsanna mb. ápolási igazgató 
ad személyesen vagy telefonon. 

 
 

 
Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött 

vezetői és egyéb állásokra 
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Pécs Megyei Jogú Város polgármestere pályázatot hirdet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Egész-
ségügyi Intézmények Igazgatósága (7633 Pécs, Veress Endre utca 2.) gazdasági igazgatói munkakörének ellátására. 

Pályázati feltételek: 
– büntetlen előélet; 

– felsőfokú közgazdasági végzettség; 

– okleveles könyvvizsgálói végzettség; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

Előnyt jelent: 
– egészségügyben szerzett vezetői gyakorlat; 

– költségvetési intézménynél szerzett vezetői gyakorlat; 

– egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete. 

A pályázat tartalmi követelményei: 
– az egészségügyi intézmény működtetésére vonatkozó elképzelések, gazdasági vezetésre vonatkozó szakmai program; 

– részletes szakmai önéletrajz, az eddigi szakmai tevékenység leírása. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– a végzettséget igazoló okiratok másolatát; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető-e. 

A kinevezés időtartama: előreláthatólag 2010. június 1. napjától határozatlan ideig. 

Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ interne-
tes oldalán történő megjelenéstől (2010. április 6.) számított 30. nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül. 

A pályázat benyújtásának helye és módja:  
postai úton, a pályázatot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere részére (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), 

zárt borítékban „Pályázat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága 
gazdasági igazgatói munkakörének ellátására” megjelöléssel egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani; 

elektronikus úton a gasparj@ph.pecs.hu e-mail címre kell megküldeni. 
A pályázatról érdeklődni lehet Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Főosztályán, dr. Gáspár Jenőnél a 06 

(72) 535-935-ös telefonszámon. 
 
    

*** 
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.) pályázatot hirdet a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (5000 Szolnok, Tószegi u. 21.) gazdasági igazgatói álláshelyének 
önálló magasabb vezetői munkakörben történő betöltésére. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a közintézet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, műszaki és 
kórházüzemeltetési feladatok irányítása, szervezése, ellenőrzése a főigazgató közvetlen irányítása mellett. 

Pályázati feltételek: 
– felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség vagy felsőoktatásban szerzett egyéb végzettség, szakképzettség 

és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés. Szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyikében és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel 
(igazolvánnyal); 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– részletes szakmai önéletrajzot; 

– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelést; 

– a képesítést igazoló okiratok másolatát; 

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (tartalmazza a büntetlen előélet igazolását, valamint azt, hogy 
nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé); 

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással  összefüggő ke-
zeléséhez hozzájárul; 

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony (magasabb vezetői kinevezés) határozatlan időre 
szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a jogszabályokban foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével. 

Az álláshely betölthető: 2010. május 20. napjától. 

Juttatások: a Kjt. alapján. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 28. (a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ honlapján való közzététel időpontja: 2010. április 12.). 

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, 
Fejér Andor részére (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.) és elektronikusan az info@jnszm.hu e-mail címre kell benyújtani. 

A pályázat elbírálásának módja: a pályázatokat a megyei közgyűlés elnöke által összehívott eseti bizottság véleményezi 
és meghallgatja a pályázókat. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 15. 

A pályázattal kapcsolatban információt nyújt: dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató, tel: 06 (56) 503-710. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 
 

    
*** 

    

Tata város polgármestere pályázatot hirdet az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet gazdasági 
igazgatói munkakör betöltésére a 2008. évi CV. törvény, valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 
(Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályai szerint, három hónap próbaidő kikötésével. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, Mt. szerinti főfoglalkozás. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre – öt évre – szól. 

A munkavégzés helye: Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet, 2890 Tata, Váralja u. 6. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A költségvetési szerv gazdasági vezetője a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rend. alapján: 
a) irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, 

b) felelős a 15. § (2) bekezdésében és a 16. § (7) bekezdés b) pontjában megjelölt feladatok ellátásáért, 
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c) a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési 
szerv által foglalkoztatott, a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak 
iránymutatást ad, 

d) gazdasági intézkedéseket hoz. 

A gazdasági igazgató irányítja és ellenőrzi az önálló költségvetési intézmény gazdasági (pénzügyi, műszaki, üzemeltetési 
stb.) szervezetét, 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: 
A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel vagy a felsőoktatásban szerzett 

egyéb végzettséggel, szakképzettséggel és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítéssel kell rendel-
keznie. A gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyi-
kében, továbbá rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal), 

– legalább 5 éves egészségügyi szakterületen szerzett vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– államigazgatásban szerzett gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– a pályázat feltételeként 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 eredeti erkölcsi bizonyítvány, 

– a pályázati feltételként előírt vezetői gyakorlat igazolása, 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szüksé-
ges kezeléséhez, továbbá, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat anyagába betekinthetnek, személyes adatait 
megismerhetik, 

– 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 pályázatok elbírálását követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 22. 

Meghallgatás várható időpontja 2010. május hó. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázati anyagot egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani Tata város pol-
gármestere  címére (2890 Tata, Kossuth tér 1.). 

A borítékon fel kell tüntetni: „Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet, gazdasági igazgatói pályázat”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-ában, továbbá a Kjt. egészségügyi intézmé-

nyekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rend. 4. §-ában foglaltaknak megfelelően. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 22. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– KSZK honlapja (2010. március 16.), 

– Tata város hivatalos honlapja. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tata.hu honlapon szerezhet. 
 

 
 

 



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Kiss Eliza

BorJogász
címû kötetét

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó olyan jogi kézikönyvet tesz a szakértõ olvasó asztalára, amely a Kiadótól
megszokott pontossággal és a teljesség igényével ad eligazítást a jogterület és a szakhivatalok világában.
A könyv szerzõje dr. Kiss Eliza jogász és közigazgatási szakember, akinek a magyar borászat iránti elhivatottsága
a borásztársadalom széles köre elõtt közismert.
A BorJogász-ból a magyar szõlész és a borosgazda tudni fogja, mi a „jogi csízió” szakmájának
ügyes-bajos dolgaiban, így a kiadvány reményeink szerint minden magyar gazda polcán helyet
kaphat, de remélhetõleg haszonnal forgatják majd az agrár-szakigazgatásban dolgozók, az
agrár-felsõoktatásban tevékenykedõk, a kutatóintézetek munkatársai és mindenki, aki szeretne
megfelelõ támpontot kapni a jogterületen történõ eligazodáshoz.

A kötet 390 oldal terjedelmû, ára 4977 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint 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. Kiss Eliza

BorJogász

címû, 390 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4977 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

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott
napvilágot. Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül
a 104 paragrafusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az
intézményrendszert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári
átalakulás elõtti monarchiát mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben
közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor
királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben
részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe
ajánljuk.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 3150 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint 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

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3150 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, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap-
és Könyvkiaa szállítást követõ számla kézhezvétele után, dónak 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

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben

– emberijog-dogmatikai
értekezés

címû könyvét

A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent
kötetei révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi
Emberi Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során
aztán olyan alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a
tisztességes eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak
korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek
értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói
pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok
tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa,
meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl szól a könyv. Meg sok minden másról…..”

A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 7938 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint 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

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 7938 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
megjelentette

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint 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. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 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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10.1079 – Nyomja: a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatában a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-
lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-
dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megvalósításához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint 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

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3465 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 jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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