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I. RÉSZ
Személyi rész

II. RÉSZ
Törvények, országgyûlési határozatok,

kormányrendeletek és -határozatok

2010. évi XCII. törvény
egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról*

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

1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (3) bekezdés

b) pontjában a „szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és

családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben” szövegrész helyébe a „szociális

biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben (a továbbiakban: uniós

rendeletek)” szöveg lép.

2. § Az Szt. 4. § (1) bekezdés i) pontjában az „a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó

munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet”

szövegrész helyébe az „az uniós rendeletek” szöveg lép.

2. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások

fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

3. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. § f) pont 2. alpontjában a „szociális biztonsági rendszereknek

a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló

közösségi rendelet” szövegrész helyébe a „szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról

szóló uniós rendeletek” szöveg lép.

4. § A Tbj. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13. § E törvény rendelkezéseit

a) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek,

b) a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyre az egyezmény

szabályai szerint kell alkalmazni.”

3. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

5. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 18. § (4) bekezdés

a) pontjában a „szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és

családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló közösségi rendelet” szövegrész helyébe a „szociális biztonsági rendszerek

koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek (a továbbiakban: uniós rendeletek)” szöveg lép.

6. § A Tny. 18/A. § (6) bekezdés a) pontjában, a 18/B. § (5) bekezdés a) pontjában, a 36/A. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 36/D. § (6) bekezdés a) pontjában, a 36/E. § (4) bekezdés a) pontjában, a 36/G. § (5) bekezdés a) pontjában az „a

szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra

történõ alkalmazásáról szóló közösségi rendelet” szövegrész helyébe az „az uniós rendeletek” szöveg lép.

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. szeptember 13-i ülésnapján fogadta el.
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4. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

7. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 8/A. § (1) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E törvény rendelkezéseit a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós

rendeletek (a továbbiakban: uniós rendeletek) hatálya alá tartozó személyekre és ellátásokra az uniós rendeletekben

meghatározott módon kell alkalmazni.”

8. § Az Ebtv. 20. § (5) bekezdés c) pontjában az „a Közösségi rendelet 22. cikke 1. bekezdésének c) pontja” szövegrész

helyébe az „az uniós rendeletek” szöveg lép.

9. § (1) Az Ebtv. 27. § (3), (6), (7) és (11) bekezdésében, 80. § (5) bekezdésében az „a Közösségi rendelet” szövegrészek helyébe

az „az uniós rendeletek” szöveg lép.

(2) Az Ebtv. 66. § (7) bekezdésében az „a közösségi rendelet” szövegrész helyébe az „az uniós rendeletek” szöveg lép.

5. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

módosítása

10. § (1) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Ft.)

23. § (2) bekezdés b) pontjában a „szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

önálló vállalkozókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet” szövegrész

helyébe a „szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek” szöveg

lép.

(2) Az Ft. 23. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha a jogosult három hónapot meghaladó idõtartamra olyan államba távozik, amely nem

a) az Európai Unió tagállama,

b) az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam, vagy

c) olyan állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl

szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai Gazdasági

Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez,

távolléte alatt az ellátás szünetel.”

6. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

11. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 2. § d) pontjában a „szociális

biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló,

1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendeletben” szövegrész helyébe a „szociális biztonsági rendszerek

koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben (a továbbiakban: uniós rendeletek)” szöveg lép.

12. § (1) A Cst. 35. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az ellátás szünetel

a) a jogosult távolléte alatt, ha a jogosult három hónapot meghaladó idõtartamra olyan államba távozik, amely nem

aa) az Európai Unió tagállama,

ab) az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam,

ac) olyan állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl

szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai Gazdasági

Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez, vagy

b) az egyéb ellátás folyósításának idõtartama alatt, ha a külszolgálatot vagy külföldi szolgálatot teljesítõ személy

részére az e törvény alapján ellátásra jogosító gyermekre tekintettel jogszabály alapján egyéb ellátást folyósítanak.”

(2) A Cst. 35. § (4) bekezdésében az „a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi

rendelet vagy a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és

családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló 1408/7l/EGK tanácsi rendelet” szövegrész helyébe az „az uniós

rendeletek” szöveg lép.
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7. Az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

13. § Az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 3. § (1) bekezdésében a „szociális

biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történõ

alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet” szövegrész helyébe a „szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és

annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek” szöveg lép.

8. A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény módosítása

14. § A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Rjtv.) 2. § (3) bekezdésében a „szociális

biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi rendeletek” szövegrész helyébe a „szociális biztonsági

rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek (a továbbiakban: uniós rendeletek)”

szöveg lép.

15. § Az Rjtv. 3. § (4) bekezdés a) pontjában, 4. § (5) bekezdés a) pontjában és 13. § (7) bekezdés a) pontjában az „a szociális

biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történõ

alkalmazásáról szóló közösségi rendelet” szövegrész helyébe az „az uniós rendeletek” szöveg lép.

9. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi

LXXVI. törvény módosítása

16. § A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 7. §

(3) bekezdés h) pontjában a „szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

vállalkozókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet és az annak végrehajtására

elfogadott jogszabályi rendelkezések” szövegrész helyébe a „szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak

végrehajtásáról szóló uniós rendeletek” szöveg lép.

10. Záró rendelkezések

17. § Ez a törvény a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,

köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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III. RÉSZ
Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek

és utasítások

A nemzeti erõforrás miniszter 10/2010. (IX. 23.) NEFMI rendelete
a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés
megszerzésérõl szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

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

d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérõl szóló

66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 8. §-sal egészül ki:

„8. § (1) A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérõl szóló

66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról szóló 10/2010. (IX. 23.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R1.)

1. mellékletével megállapított 2. számú melléklet 14. és 15. sorának rendelkezéseit azon háziorvostan szakképzésben

részt vevõre is alkalmazni kell, akinek az R1. hatálybalépésekor törzsképzése folyamatban van. Annak, aki

az R1. hatálybalépésekor törzsképzését már befejezte és a szakvizsgára bocsátáshoz szükséges feltételeket 2012.

március 1-je után teljesíti, a szakvizsgára bocsátásához igazolnia kell a halottvizsgálattal és a hatósági orvosi

vizsgálattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzésben történõ részvételét is.

(2) Az R1. hatálybalépésekor folyamatban lévõ egészségbiztosítás szakképzésre az R1. 2. mellékletével megállapított

3. számú melléklet 12. sorának rendelkezései irányadóak, amennyiben a szakképzésben részt vevõ a felsõoktatási

intézményt a képzés befejezéséig, de legkésõbb 2015. január 1-jéig írásban értesíti, hogy a szakképzési

követelményeket ezen feltételek szerint kívánja teljesíteni.”

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

(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Hatályát veszti az R. 6. § (2) bekezdése.

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

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 10/2010. (IX. 23.) NEFMI rendelethez

„2. számú melléklet a 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelethez

Az általános orvosi oklevéllel rendelkezõ orvosok által megszerezhetõ elsõ szakképesítések megszerzésének képzési feltételei
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 A  B C  
1.  Szakma Szakképzési idő Szakképzési időn belül végzendő minimális kötelező kiegészítő szakgyakorlat és tanfolyam 

2.  Aneszteziológia és 

intenzív terápia 

  

60 hónap 

  

1.  

26 hó törzsképzési program, benne:  

1.1. 

12 hó sürgősségi törzsképzési gyakorlat 

1.2. 

6 hó aneszteziológiai alapszakképzés 

1.3. 

6 hó intenzív terápiás alapszakképzés (multidiszciplináris gyakorlat központi intenzív terápiás osztályon) 

2.  

34 hó speciális szakképzési program az alábbiak szerint: 

2.1. 

17 hó multidiszciplináris intenzív osztályos gyakorlat központi intenzív osztályon 

Ezen időtartam alatt teljesíteni kell a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor 
meghatározott típusú és számú intenzív beavatkozás minimumszintjét 

2.2. 

17 hó aneszteziológiai gyakorlat, benne: 

2.2.1. 

6 hó hasi sebészet, benne: urológia és érsebészet 

2.2.2.  

2 hó traumatológia, benne: ortopédia 

2.2.3.  

2 hó gyermeksebészet 

2.2.4. 

2 hó szülészet-nőgyógyászat 

2.2.5.  

1 hó idegsebészet 

2.2.6.  

1 hó mellkassebészet 

2.2.7.  

1 hó szemészet 
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2.2.8. 

1 hó fül-orr-gégészet, fej- és nyaksebészet, fogászat, szájsebészet 

2.2.9. 

1 hó szívsebészet 

Az 1. és 2. pont szerinti időtartam alatt minimálisan 1200 anesztézia elvégzése 
3. 

A 2. évben 20 nap szakmai továbbképzés 

4.  

A 4. év végén tesztvizsga 

5.  

A 3-5. évben összesen 25 nap elméleti szakképzés 

3. Arc-állcsont-

szájsebészet 

  

72 hónap 

  

1.  

26 hó törzsképzési program egyetemi szájsebészeti képzőhelyen, benne: fogászati képzés, heti 20 órában. 

Részletezve: 

1.1. 

I. év:  

1.1.1. 

Fogászati anyagtan 

1.1.2. 

Odontotechnológia 

1.1.3. 

Konzerváló fogászati propedeutika 

1.1.4. 

Fogpótlástani propedeutika 

1.1.5. 

Szájsebészeti propedeutika 

1.1.6. 

Orális biológia 

1.1.7. 

Preventív fogászat 

1.2. 

II. év: heti 20 órában 

1.2.1. 

Orális radiológia 
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1.2.2. 

Szájsebészet 

1.2.3. 

Fogpótlástan 

1.2.4. 

Parodontológia 

1.2.5.  

Gyermekfogászat és fogszabályozás 

1.2.6. 

Konzerváló fogászat 

Az 1. pontban felsorolt tárgyakból vizsgát kell tenni, a vizsgák részvizsgának minősülnek, letételük azonban a 2. év végéig 
kötelező 
2. 

46 hó szakmai gyakorlat, benne: 

2.1. 

10 hó dentoalveoláris sebészet 

2.2. 

8 hó maxillofaciális traumatológia 

2.3. 

12 hó arc-, állcsont és fej-nyak tumorsebészet 

2.4.  

3 hó traumatológia 

2.5.  

3 hó általános sebészet 

2.6.  

7 hó arc-, állcsontdeformitások és fejlődési rendellenességek sebészete 

2.7.  

3 hó fül-orr-gégészet 

2.8.  

szakvizsga előkészítő tanfolyam 
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4. Belgyógyászat 

  

60 hónap 

 

1.  

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

6 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat (általános belgyógyászati osztályon) 

1.2. 

6 hó belgyógyászati típusú sürgősségi gyakorlat 

1.3. 

12 hó belgyógyászati alapgyakorlat, benne: 

1.3.1. 

6 hó kardiológiai súlypontú osztályon 

1.3.2. 

6 hó gasztroenterológiai súlypontú osztályon 

2. 

34 hó speciális képzési program, benne: 

2.1. 

22 hó belgyógyászati osztályos gyakorlat 

2.2. 

6 hó fakultatív speciális képzés 

2.3. 

2 hó háziorvosi gyakorlat 

2.4. 

1 hó szakvizsga előkészítő tanfolyam 

5. Bőrgyógyászat 

 

60 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

6 hó sürgősségi betegellátási program 

1.2. 

6 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat 

1.3. 

3 hó STD rendelés (ebből 2 hét AIDS osztály) 

1.4. 

1 hó fototerápiás és foto-diagnosztikai gyakorlat 

1.5. 

1 hó mycológiai laboratóriumi gyakorlat 

1.6. 

2 hó dermato-hisztopatológiai laboratóriumi gyakorlat 
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1.7. 

3 hó bőrgyógyászati sebészeti gyakorlat 

1.8. 

2 hó bőrgyógyászati járóbeteg-rendelési gyakorlat  

1.9. 

törzsképzési tanfolyamok 

2. 

34 hó speciális képzési program 

6. Csecsemő- és 

gyermekgyógyászat 

  

60 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzési program, benne:  

1.1. 

6 hó sürgősségi betegellátási gyakorlat, ebből 3 hó gyermek intenzív osztályon 

1.2. 

12 hó alapképzés csecsemő- és gyermekosztályon 

1.3. 

1,5 hó laboratóriumi diagnosztikai gyakorlat 

1.4. 

1,5 hó képalkotó diagnosztikai gyakorlat 

1.5. 

3 hó egészséges és patológiás újszülött osztályos gyakorlat (PIC, NIC) 

1.6. 

törzsképzési tanfolyamok 

2. 

34 hó speciális képzés, benne: 

2.1. 

3 hó egészséges és patológiás újszülött osztály (PIC, NIC) 

2.2. 

3 hó gyermek-kardiológiai gyakorlat 

2.3. 

3 hó gyermek-pulmonológiai és allergológiai gyakorlat 

2.4. 

3 hó gyermek-neurológiai gyakorlat 
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2.5. 

3 hó gyermek-nefrológiai gyakorlat 

2.6. 

3 hó gyermek-hemato-onkológiai gyakorlat 

2.7. 

3 hó gyermek-gasztroenterológiai gyakorlat 

2.8. 

3 hó gyermek-endokrinológiai gyakorlat 

2.9. 

2 hó házi gyermekorvosi gyakorlat 

2.10. 

3 hó gyermek-infektológiai és immunológiai gyakorlat 

2.11. 

3 hó gyermeksebészeti és intenzív osztályos gyakorlat 

2.12. 

2 hó anyagcsere-betegségek és genetikai gyakorlat 
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7. Fizikális medicina 

 és rehabilitációs 

 orvoslás 

  

60 hónap 

  

1.  

26 hó törzsképzés, benne: 

1.1. 

6 hó sürgősségi betegellátás 

1.2. 

6 hó belgyógyászat 

1.3. 

6 hó traumatológia 

1.4. 

6 hó neurológia 

2. 

34 hó speciális képzés, benne: 

2.1. 

12 hó fizioterápia és rehabilitáció, benne: 

2.1.1. 

1 hó tanfolyamok 

2.1.2. 

2 hét önálló fizioterápiás osztályon 

2.1.3. 

2 hét sport-fizioterápiás osztályon 

2.1.4. 

1 hó kardiológiai rehabilitációs osztályon 

2.1.5. 

1 hó tüdőgyógyászati fizioterápia és rehabilitáció 

2.1.6. 

1 hó baleseti utókezelő 

2.1.7. 

6 hó reumatológiai osztályon 

2.1.8. 

1 hó reumatológiai rehabilitációs osztályon 

2.2. 

22 hó rehabilitáció és fizioterápia, benne: 

2.2.1. 

1 hó tanfolyamok 
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2.2.2. 

1 hó geriátriai osztályon 

2.2.3. 

1 hó pszichiátriai rehabilitációs osztályon 

2.2.4. 

2 hó gyermekrehabilitációs osztályon 

2.2.5. 

1 hó gyermek ortopédiai képzés 

2.2.6. 

16 hó mozgásszervi rehabilitációs osztály, benne: 

2.2.6.1. 

1 hó koponya-agysérült rehabilitációs osztályon 

2.2.6.2. 

1 hó gerincvelő-harántsérült rehabilitációs osztályon 
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8. Foglalkozás-

orvostan 

 (üzemorvostan) 

  

48 hónap 

  

1.  

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

6 hó sürgősségi betegellátási gyakorlat 

1.2 

18 hó foglalkozás-orvostani törzsképzés, benne: 

1.2.1. 

6 hó belgyógyászati és foglalkozás-belgyógyászati gyakorlat 

1.2.2. 

2 hó egyéb foglalkozási betegségek klinikai gyakorlat, benne: 

1.2.2.1. 

6 hét járóbeteg-szakrendelés 

1.2.2.2. 

2 hét fertőző osztályos tevékenység 

1.2.3. 

5 hó munkahigiénés és egyéb foglalkozás-orvostani alapismeretek 

1.2.4. 

5 hó legjelentősebb hazai foglalkozási ágazatok foglalkozás-egészségügyének megismerése 

1.2.5. 

törzsképzési tanfolyamok 

2. 

22 hó speciális foglalkozás-egészségügyi tevékenység (gyakorlati foglalkozás egészségügyi munkahelyen) 

3. 

 Szakvizsga előkészítő tanfolyam 
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9. Fül-orr-gége-

gyógyászat 

  

60 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzés, benne: 

1.1. 

12 hó fül-orr-gégészet propedeutika 

1.2. 

4 hó általános sebészet 

1.3. 

2 hó sürgősségi betegellátási gyakorlat, benne: 

1.3.1. 

1 hó intenzív osztályon 

1.4. 

2 hó traumatológiai gyakorlat 

1.5. 

2 hó idegsebészeti gyakorlat 

1.6. 

2 hó patológiai gyakorlat 

2. 

34 hó szakmai képzés, benne: 

2.1. 

1 hét audiológiai tanfolyam 

2.2. 

1 hét allergológiai-immunológiai tanfolyam 

2.3. 

4 hét szakvizsga-előkészítő tanfolyam 

2.4. 

előírt műtéti lista teljesítése 
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10. Gasztroenterológia 

  

60 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzés, benne: 

1.1. 

6 hó belgyógyászati sürgősségi program 

1.2. 

6 hó belgyógyászati törzsképzési program 

1.3. 

12 hó gasztroenterológiai törzsképzés, benne: 

1.3.1. 

9 hó gasztroenterológiai osztályon 

1.3.2. 

3 hó hepatológiai osztályon 

2. 

34 hó szakgyakorlat, benne: 

2.1. 

3 hó általános sürgősségi gyakorlat 

2.2. 

3 hó kardiológiai-pulmonológiai osztályon 

2.3. 

2 hó hematológia-onkológia osztályon 

2.4. 

2 hó nefrológia-immunológia osztályon 

2.5. 

1 hó endokrinológiai osztályon 

2.6. 

1 hó fertőző osztályon 

2.7. 

14 hó gasztroenterológiai osztályon (endoszkópos és sebészeti gyakorlattal) 

2.8. 

3 hó hepatológiai osztályos gyakorlat 

2.9. 

3 hó ultrahang gyakorlat 

2.10.  

Kötelező tanfolyamok 

2.10.1. 

2 hét EKG tanfolyam 
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2.10.2. 

2 hét transzfúziós tanfolyam 

2.10.3. 

4 hét tanfolyam 

2.11. 

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott  számú 

vizsgálatok és eljárások teljesítése 
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11. Geriátria 

  

48 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

6 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat (általános belgyógyászati osztályon) 

1.2. 

6 hó belgyógyászati típusú sürgősségi gyakorlat 

1.3. 

12 hó belgyógyászati alapgyakorlat, benne: 

1.3.1. 

6 hó kardiológiai súlypontú osztályon 

1.3.2. 

6 hó gasztroenterológiai súlypontú osztályon 

2. 

22 hó speciális képzés, benne: 

2.1. 

4 hó időseket ellátó osztályos gyakorlat 

2.2. 

2 hó infektológia 

2.3. 

2 hó neurológia 

2.4. 

2 hó háziorvosi gyakorlat 

2.5. 

2 hó pszichiátria 

2.6. 

2 hó onkológia 

2.7. 

2 hó rehabilitáció 

2.8. 

2 hó kardiológia 

2.9. 

1 hó reumatológia 

2.10. 

1 hó tüdőgyógyászat 

2.11. 

1 hó urológia 

2.12. 

1 hó traumatológia 
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12. Gyermek- és ifjúsági 

pszichiátria 

  

 60 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzés, benne: 

1.1. 

6 hó gyermek belgyógyászat (benne: sürgősségi ellátás, gyermekneurológia) 

1.2. 

3 hó egyetemi képzőhelyen (gyermek-pszichiátriai fekvő- vagy járóbeteg-ellátásban) 

1.3. 

12 hó gyermek- és serdülő pszichiátria aktív osztályon 

1.4. 

3 hó gyermek- és ifjúságpszichiátria ambuláns ellátás 

2. 

34 hó speciális képzés, benne: 

2.1. 

10 hó akut felnőtt pszichiátriai osztály 

2.2. 

24 hó gyermek-pszichiátriai szakellátás: osztály vagy gondozó (benne: rehabilitáció, drogellátás, pszichoterápia, 

közösségi gyermekpszichiátria) 

2.3. 

elméleti képzés és a pszichoterápiás képzés propedeutikai fázisa 

13. Gyermeksebészet 

  

72 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

6 hó sürgősségi betegellátási program 

1.2. 

6 hó sebészi típusú törzsképzés 

1.3. 

6 hó általános (felnőtt) sebészet 

1.4. 

6 hó gyermeksebészet 

1.5. 

törzsképzési tanfolyamok 

2. 

46 hó speciális képzési program, benne: 

2.1. 

3 hó PIC gyakorlat 

2.2. 

3 hó gyermek-intenzív osztályos gyakorlat 
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2.3. 

12 hó általános gyermeksebészet 

2.4. 

6 hó felnőtt traumatológiai gyakorlat 

2.5. 

22 hó speciális gyermeksebészeti gyakorlat 

2.6. 

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott számú és 

típusú műtéti beavatkozás 

3. 

Kötelező tanfolyamok 

14. Háziorvostan 

 

36 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

8 hó belgyógyászat 

1.2. 

4 hó gyermekgyógyászat 

1.3. 

10 hét sebészet 

1.4. 

6 hét szülészet-nőgyógyászat 

1.5. 

1 hó neurológia 

1.6. 

1 hó pszichiátria 

1.7. 

4 hó családorvosi alapgyakorlat 

1.8. 

a felsorolt szakmák képzési idejében az illeszkedő sürgősségi betegellátási program is teljesítendő, az oxyológiai 

gyakorlat a belgyógyászat keretében történik 

1.9. 

törzsképzési tanfolyamok 
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1.10. 

halottvizsgálattal és a hatósági orvosi vizsgálattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés 

2. 

10 hó speciális szakmai képzés háziorvosi körzetben, tutor irányítása mellett 

15. Háziorvostan a 

külön jogszabály 

szerinti egyéni 

képzést 

teljesítőknek 

  

36*-48** hónap

  

1. 

24*-36** hó szakmai gyakorlat keretében végzett egyéni szakképzés tutor irányítása mellett, amelynek szakmai 

tartalma a háziorvosi szakképzés törzsképzésével egyezik meg. Elemei: 

1.1. 

társadalombiztosítási ismeretek és vizsga* 

1.2. 

belgyógyászat** 

1.3. 

gyermekgyógyászat 

1.4. 

sebészet 

1.5. 

szülészet-nőgyógyászat 

1.6. 

neurológia 

1.7. 

pszichiátria 

1.8. 

sürgősségi ellátás 

1.9. 

háziorvostan tanfolyam és vizsga 

1.10. 

törzsképzési tanfolyamok, távoktatás 

1.11. 

halottvizsgálattal és a hatósági orvosi vizsgálattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés 

2. 

12 hó speciális szakmai képzés háziorvosi körzetben tutor irányítása mellett 

 

* ebben a képzési formában az egyéni feltételeket a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4) bekezdése alapján állapítják meg, és a következő szakképesítések esetén 

alkalmazható: anaeszteziológia-intenzív terápia, belgyógyászat, bőrgyógyászat, csecsemő-gyermekgyógyászat, fertőző 

betegségek, fül-orr-gégegyógyászat, gyermeksebészet, honvédorvostan, katasztrófaorvostan, idegsebészet,
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neurológia, ortopédia, oxyológia, pszichiátria, reumatológia, reumatológia és fizioterápia, sebészet, sportorvostan, 

szemészet, szülészet-nőgyógyászat, tüdőgyógyászat, urológia, traumatológia, üzemorvostan 

** ebben a képzési formában az egyéni feltételeket a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (5) bekezdése alapján állapítják meg, a képzés kötelező első gyakorlata 6 hó intézeti

belgyógyászat 
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16. Honvédorvostan, 

 katasztrófa-

orvostan 

  

60 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

6 hó sürgősségi betegellátás 

1.2. 

3 hó sebészeti típusú törzsképzés 

1.3. 

4 hó belgyógyászati típusú törzsképzés, benne: 

1.3.1. 

2 hét transzfúziós tanfolyam 

1.3.2. 

2 hét EKG tanfolyam 

1.4. 

9 hó ellenőrző csapatorvosi gyakorlat, benne: 

1.4.1. 

7 hét kötelező tanfolyam 

1.5. 

1 hó közegészségügyi-járványügyi gyakorlat 

1.6. 

1 hó megelőző orvostan tanfolyam 

2. 

34 hó speciális képzési program, benne: 

2.1. 

6 hó sebészet, benne: 

2.1.1. 

6 hét sebészeti tanfolyam 

2.2. 

6 hó belgyógyászat, benne: 

2.2.1. 

6 hét belgyógyászati tanfolyam 

2.3. 

2 hó aneszteziológia és intenzív terápia 

2.4. 

1 hó radiológia 

2.5. 

1 hó klinikai laboratóriumi gyakorlat 
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2.6. 

1 hó közegészségtani és járványtani gyakorlat 

2.7. 

1 hó foglalkozás-egészségügyi gyakorlat 

2.8. 

14 hó működtetési gyakorlat, benne speciális tanfolyamok: 

2.8.1. 

katona-egészségügyi, szakharcászati, vezetési, szervezési ismeretek 

2.8.2. 

ABV védelmi egészségügyi ismeretek 

2.8.3. 

közegészségtani és járványtani ismeretek 

2.8.4. 

egészségügyi logisztikai ismeretek 
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17. Idegsebészet 

  

72 hónap 

 

  

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

6 hó sürgősségi betegellátási program 

1.2. 

6 hó sebészeti típusú törzsképzési gyakorlat 

1.3. 

1 hó neuroanatómia és neuropatológia, műtéttan 

1.4. 

3 hó neurológia és neurofiziológia 

1.5. 

3 hó neuro-intenzív gyakorlat 

1.6. 

2 hó neuroradiológiai program 

1.7. 

3 hó általános idegsebészeti gyakorlat 

1.8. 

törzsképzési tanfolyamok 

2. 

46 hó speciális képzés, benne: 

2.1. 

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott számú és 

típusú műtét elvégzése 



3010
EG

ÉSZ
SÉG

Ü
G

Y
IK

Ö
Z

LÖ
N

Y
20.szám

18. Igazságügyi 

orvostan 

 

60 hónap 

 

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

12 hó igazságügyi patológiai és hisztológiai törzsképzés 

1.2. 

12 hó speciális képzési formák 

1.3. 

törzsképzési tanfolyamok 

2. 

34 hó speciális képzés, benne: 

2.1. 

3 hó belgyógyászati osztályos gyakorlat 

2.2. 

3 hó pszichiátriai osztályos gyakorlat 

2.3. 

3 hó traumatológiai gyakorlat 

2.4. 

1 hó gyakorlat munkaképesség-csökkenés megállapítására 

2.5. 

2 hét toxikológiai gyakorlat 

2.6. 

2 hét helyszíni és fogdaorvosi gyakorlat 

2.7. 

23 hó igazságügyi szakértői feladatok végzése oktatóhelyen 

3. 

Szakvizsga előtti kötelező tanfolyam 
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19. Infektológia 

  

60 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

6 hó sürgősségi betegellátási program 

1.2. 

3 hó belgyógyászati gyakorlat 

1.3. 

3 hó gyermekgyógyászati gyakorlat 

1.4. 

1 hó háziorvosi gyakorlat 

1.5. 

1 hó mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat 

1.6. 

10 hó infektológiai alapképzés 

1.7. 

törzsképzési tanfolyamok 

2. 

34 hó speciális képzés infektológiai osztályon, benne: 

2.1. 

4 hó infektológiai belosztályon 

2.2. 

4 hó infektológiai gyermekosztályon 

2.3. 

19 hó választhatóan infektológiai bel- vagy gyermekosztályon 

2.4. 

2 hó mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat 

2.5. 

1 hó háziorvosi gyakorlat 

2.6. 

2 hó az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat járványtani osztályán 

2.7. 

1 hó kórház-higiénés osztályon 

2.8. 

1 hó infektológiai tanfolyamok 
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20. Kardiológia 

  

72 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

6 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat (általános belgyógyászati osztályon) 

1.2. 

6 hó belgyógyászati típusú sürgősségi gyakorlat 

1.3. 

12 hó belgyógyászati alapgyakorlat, benne: 

1.3.1. 

6 hó kardiológiai súlypontú osztályon 

1.3.2. 

6 hó gasztroenterológiai súlypontú osztályon 

2. 

46 hó kardiológia gyakorlat, benne: 

2.1. 

12 hó regionális kardiológiai centrumban 

2.2. 

24 hó kardiológiai osztályon, ebből 12 hó választhatóan belgyógyászati vagy kardiológiai osztályos gyakorlat, 

kardiovaszkuláris kísérleti tevékenység, klinikai vagy kísérletes farmakológiai gyakorlat, epidemiológia, preventív 

orvoslás, kardiovaszkuláris rehabilitáció 

21. Megelőző orvostan 

és népegészségtan 

  

48 hónap 

 

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

6 hó betegellátási törzsgyakorlat, benne: 

1.1.1. 

2 hó belgyógyászati osztályos gyakorlat 

1.1.2. 

2 hó fertőző osztályos gyakorlat 

1.1.3. 

2 hó sürgősségi betegellátási gyakorlat 

1.2. 

6 hó megelőző orvostani és népegészségtani tudományos képzési program 

1.3. 

12 hó megelőző orvostani és népegészségtani törzsképzés, benne: 

1.3.1. 

törzsképzési tanfolyamok 
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2. 

22 hó népegészségügyi tevékenység/gyakorlat, benne: 

2.1. 

1 hó klinikai laboratóriumi gyakorlat 

2.2. 

1 hó mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat 

2.3. 

1 hó tanfolyam a megelőző hatósági és szakhatósági eljárásokról 

22. Neurológia 

  

60 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

6 hó sürgősségi betegellátási gyakorlat, benne: 

1.1.1. 

2 hó neuro-intenzív gyakorlat 

1.2. 

6 hó belgyógyászati törzsképzési program 

1.3. 

12 hó neurológiai alapképzés 

1.4. 

törzsképzési tanfolyamok 

2. 

34 hó speciális neurológiai képzés, benne: 

2.1. 

1 hó klinikai elektrofiziológia 

2.2. 

2 hó epileptológia 

2.3. 

1 hó neuroradiológia 

2.4. 

2 hó cerebrovascularis betegségek, neuroszonológia 
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2.5. 

1 hó neuropatológia, liquor-diagnosztika 

2.6. 

2 hó pszichiátria 

2.7. 

1 hó idegsebészet 

2.8. 

2 hét neuro-infektológia 

2.9. 

2 hó gyermek-neurológia 

2.10. 

1 hó neuro-rehabilitáció 

2.11. 

4 hó neurológiai ambulancia 

2.12. 

1 hét szakvizsga előkészítő tanfolyam 

23. Nukleáris medicina 

  

60 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

6 hó nukleáris medicina alapképzési gyakorlat 

1.2. 

6 hó sürgősségi betegellátási gyakorlat 

1.3. 

6 hó belgyógyászati gyakorlat 

1.4. 

4 hó radiológiai gyakorlat 

1.5. 

2 hó onkológiai gyakorlat 

1.6. 

törzsképzési tanfolyamok 

2. 

34 hó speciális szakképzési gyakorlat, benne: 

2.1. 

átfogó sugárvédelmi gyakorlat 

2.2. 

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott számú izotóp-

diagnosztikai beavatkozás elvégzése 
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2.3. 

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott számú terápiás 

beavatkozás teljesítése 

2.4. 

szakvizsga előkészítő tanfolyam 

24. Ortopédia 

 és traumatológia 

 

72 hónap 

  

1.  

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

6 hó sebészeti sürgősségi betegellátási program 

1.2. 

12 hó az alapdiszciplínákban (általános sebészet, mellkassebészet, idegsebészet, érsebészet, urológia, 

gyermeksebészet) 

1.3. 

6 hó traumatológiai akut ellátásban 

1.4. 

törzsképzési tanfolyamok 

2. 

46 hó speciális képzési program, benne: 

2.1. 

23 hó ortopédiai gyakorlat 

2.2. 

17 hó traumatológia 

2.3. 

6 hó speciális gyakorlat, benne: 

2.3.1. 

2 hó kéz-, plasztikai és mikrosebészeti gyakorlat 
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2.3.2. 

2 hó fizioterápia, ortopéd-rehabilitáció, reumatológia 

2.3.3. 

2 hó szeptikus csontsebészet 

2.4. 

3 kötelező tanfolyam: 

2.4.1. 

elektív ortopédiai alaptudományok 

2.4.2. 

traumatológiai alaptudományok 

2.4.3. 

mozgásszervi alaptudományok 

2.5. 

1 szabadon választható tanfolyam 

2.6. 

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott számú és 

típusú műtéti beavatkozás 

25. Orvosi 

laboratóriumi 

diagnosztika 

  

60 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

6 hó belgyógyászati törzsképzés (benne: sürgősségi laboratóriumi gyakorlat) 

1.2. 

6 hó molekuláris biopatológiai gyakorlat 

1.3. 

12 hó klinikai biokémia, benne: 

1.3.1. 

6 hó klinikai kémia 

1.3.2. 

2 hó gyógyszerszint meghatározás, toxikológia 

1.3.3. 

2 hó kromatográfia, tömegspektrometria 

1.3.4. 

2 hó endokrinológiai diagnosztika 

1.4. 

törzsképzési tanfolyamok 
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2. 

34 hó speciális képzési program, benne: 

2.1. 

6 hó hematológia, hemostaseológia, transzfuziológia 

2.2. 

6 hó klinikai mikrobiológia 

2.3. 

4 hó immunológiai gyakorlat 

2.4. 

12 hó tudományos képzési program 

2.5. 

4 hó elektív speciális képzés 

2.6. 

2 hó tanfolyamok 
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26. Orvosi mikrobiológia 

  

60 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

12 hó klinikai gyakorlat, benne: 

1.1.1. 

5 hó belgyógyászat, onkohematológia, infektológia 

1.1.2. 

3 hó gyermekgyógyászat (PIC) 

1.1.3. 

3 hó intenzív osztály (belgyógyászat, sebészet), sürgősségi ambulancia 

1.1.4. 

1 hó STD ambulancia 

1.2. 

6 hó laboratóriumi medicina, benne: 

1.2.1. 

2 hó molekuláris biopatológia 

1.3. 

6 hó mikrobiológiai alapképzés 

1.4. 

törzsképzési tanfolyamok 

2. 

34 hó mikrobiológiai gyakorlat, benne: 

2.1. 

5 hó járványügyi bakteriológia és tipizáló laborgyakorlat 

2.2. 

4 hó virológia, virológiai immunológia 

2.3. 

1 hó parazitológia, parazitológiai immunológia 

2.4. 

1 hó mikológia 

2.5. 

1 hó mikobakterium-diagnosztika 

2.6. 

1 hó mikrobiológiai molekuláris biológiai módszerek 

2.7. 

1 hó táptalajkonyhai gyakorlat 

2.8. 

6 hét kötelező tanfolyamok 
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27. Oxyológia és 

sürgősségi orvostan 

  

60 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

3 hónap intenzív osztályos gyakorlat 

1.2. 

3 hónap sürgősségi osztály, ambulancia  

1.3. 

2 hó gyermekgyógyászat felvételi ambulancia 

1.4. 

3 hónap prehospitális gyakorlat (mentőszakorvos melletti kivonuló gyakorlat) 

1.5. 

3 hónap belgyógyászati gyakorlat 

1.6.  

2 hónap sebészeti gyakorlat 

1.7. 

3 hónap csecsemő-gyermekgyógyászat 

1.8. 

2 hónap szülészet-nőgyógyászat 

1.9. 

3 hónap traumatológiai gyakorlat 

1.10. 

3 hónap elméleti képzés (benne: EKG, katasztrófa-medicina, egyéb tanfolyamok) 

2. 

34 hó speciális képzés, benne: 

2.1. 

10 hó önálló mentőorvosi munka  

2.2. 

9 hónap sürgősségi osztályos gyakorlat 

2.3. 

2 hónap aneszteziológia gyakorlat 

2.4. 

2 hónap neurológia/stroke gyakorlat 

2.5. 

2 hónap toxikológiai gyakorlat 

2.6. 

2 hónap kardiológiai intenzív osztályos gyakorlat 
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2.7. 

1 hónap gasztro-vérző profilú intenzív osztályos gyakorlat 

2.8. 

2 hónap képalkotó diagnosztika 

2.9. 

1 hónap pszichiátriai gyakorlat 

2.10. 

1 hónap szemészet gyakorlat 

2.11. 

1 hónap fül-orr-gége gyakorlat 

2.12. 

1 hónap urológia gyakorlat 
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28. Patológia 

  

60 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzési program 

2. 

34 hó speciális patológiai szakképzés a rutinmunka tárgyára akkreditált képzőhelyen, benne: 

2.1. 

4 hét nőgyógyászati patológia 

2.2. 

3 hét diagnosztikus cytológia 

2.3. 

2 hét vesepatológia 

2.4. 

2 hét májpatológia 

2.5. 

2 hét hematopatológia 

2.6. 

2 hét mozgásszervi patológia 

2.7. 

2 hét urológiai patológia 

2.8. 

2 hét tüdőpatológia 

2.9. 

2 hét fül-orr-gégepatológia 

2.10. 

2 hét neuropatológia 

2.11. 

2 hét bőrgyógyászati patológia 

2.12. 

3 hó fekvőbeteg-ellátásban eltöltött gyakorlat megadott program szerint 

2.13. 

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott számú és 

típusú autopsziás, hisztopatológiai és citopatológiai tevékenység 

2.14. 

speciális technikák elsajátítása 

2.15. 

8 hét szakvizsga előkészítő tanfolyam 



3022
EG

ÉSZ
SÉG

Ü
G

Y
IK

Ö
Z

LÖ
N

Y
20.szám

29. Pszichiátria 

  

60 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzés, benne: 

1.1. 

3 hó belgyógyászati gyakorlat 

1.2. 

15 hó felvételes pszichiátriai osztályos gyakorlat 

1.3. 

3 hó neurológiai osztályos gyakorlat 

1.4.  

3 hó gyermek- és ifjúság-pszichiátriai osztályos vagy ambuláns gyakorlat 

Az 1.1-1.4. pontban felsorolt szakmák képzési idejében az illeszkedő sürgősségi betegellátási program is teljesítendő 

1.5. 

törzsképzési tanfolyam 

2. 

34 hó speciális képzés, benne: 

2.1. 

9 hó pszichiátriai járóbeteg-rendelés, benne: 

2.1.1. 

3 hó közösségi pszichiátriai gyakorlat 

2.2. 

3 hó időskori pszichiátriai gyakorlat 

2.3. 

3 hó pszichiátriai rehabilitációs gyakorlat 

2.4. 

3 hó pszichoterápiás gyakorlat 

2.5. 

3 hó alkohol-drog osztályos vagy ambuláns gyakorlat 

2.6. 

3 hó egyetemi képzőhelyen eltöltendő gyakorlat 

2.7. 

10 hó elektív gyakorlat 

3. 

Folyamatos elméleti képzés és a pszichoterápiás képzés propedeutikai fázisa 

4. 

Tesztvizsga 
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30. Radiológia 

  

60 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

6 hó sürgősségi betegellátási program 

1.2. 

3 hó sebészeti típusú törzsképzési program 

1.3. 

3 hó belgyógyászati típusú törzsképzési program 

1.4. 

12 hó radiológiai alapképzési program 

1.5. 

törzsképzési tanfolyamok 

2. 

34 hó speciális képzés, benne: 

2.1. 

21 hó általános röntgen- és ultrahang-diagnosztika 

2.2. 

2 hó komplex emlődiagnosztika 

2.3. 

4 hó computer tomographia, benne: 

2.3.1. 

2 hó neuro-radiológia 

2.4. 

3 hó mágneses rezonancia képalkotás, benne: 

2.4.1. 

2 hó neuro-radiológia 

2.5. 

3 hó képalkotó eljárásokkal vezérelt invazív diagnosztika és terápiás intervenció 

2.6. 

1 hó sugárterápia 
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31. Repülőorvostan 

  

48 hónap 

  

1.  

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

6 hó sürgősségi betegellátás, benne: 

1.1.1. 

1 hó kutató-mentő, illetve mentő-helikopter szolgálat 

1.2. 

5 hó belgyógyászati típusú törzsképzési program 

1.3. 

6 hó repülőorvosi klinikai vizsgálatok (sebészet, belgyógyászat, ideggyógyászat, fül-orr-gégészet, szemészet, fogászat) 

1.4. 

3 hó speciális repülőorvosi funkcionális diagnosztikai és pszichológiai vizsgálatok 

1.5. 

8 hét repülőorvosi alaptanfolyam 

1.6. 

8 hét repülőszakorvosi tanfolyam 

2. 

22 hó repülőtéri orvosi szolgálat 

32. Reumatológia 

  

60 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

6 hó sürgősségi betegellátási program 

1.2. 

12 hó belgyógyászati törzsképzési program 

1.3. 

2 hó ortopédiai osztályos gyakorlat 

1.4. 

2 hó neurológiai osztályos gyakorlat 

1.5. 

2 hó rehabilitációs osztályos gyakorlat 

1.6. 

törzsképzési tanfolyamok 

2. 

34 hó speciális szakképzési program, benne: 

2.1. 

30 hó speciális képzés reumatológiai osztályon 

2.2. 

4 hó reumatológiai járóbeteg-rendelési gyakorlat 
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33. Sebészet 

  

72 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

6 hó sürgősségi betegellátási program 

1.2. 

6 hó traumatológiai gyakorlat 

1.3. 

3 hó sebészeti alapdiszciplínák 

1.4. 

9 hó sebészeti sürgősségi betegellátás, ambuláns sebészet, járóbeteg-ellátás 

1.5. 

törzsképzési tanfolyamok 

2. 

46 hó speciális szakképzési program, benne: 

2.1. 

3 hó érsebészeti gyakorlat 

2.2. 

2 hó mellkas-sebészeti osztályos gyakorlat 

2.3. 

1 hó gyermeksebészeti gyakorlat 

2.4. 

40 hó általános sebészeti gyakorlat, benne: 

2.4.1. 

legfeljebb 6 hóra választható a következő társszakmák egyike: urológia, szülészet-nőgyógyászat, 

kézsebészet, idegsebészet, plasztikai sebészet, szívsebészet, endoszkópos sebészet, oxyológia 

2.4.2. 

sebészeti infektológia tanfolyam 

2.4.3. 

sebészeti onkológia tanfolyam 

2.4.4. 

évente egy, kétnapos kötelező tanfolyam 

2.4.5. 

kéthetes, vizsgával záruló szakvizsga-előkészítő tanfolyam  

2.4.6. 

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor megadott számú és 

típusú műtét elvégzése 
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34. Sugárterápia 

  

60 hónap 

 

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

12 hó képalkotó diagnosztikai gyakorlat, benne: 

1.1.1. 

6 hó CT 

1.1.2. 

2 hó MRI 

1.1.3. 

2 hó izotópdiagnosztika 

1.1.4. 

1 hó ultrahang-diagnosztika 

1.1.5. 

1 hó radiológia 

1.2. 

12 hó klinikai gyakorlat, benne: 

1.2.1. 

2 hó belgyógyászat 

1.2.2. 

2 hó sebészet 

1.2.3. 

2 hó gyermekgyógyászat 

1.2.4. 

2 hó fül-orr-gégegyógyászat 

1.2.5. 

2 hó nőgyógyászat 

1.2.6. 

1 hó ideggyógyászat 

1.2.7. 

1 hó bőrgyógyászat 

1.3. 

törzsképzési tanfolyamok 

2. 

34 hó speciális képzési program 
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35. Szemészet 

  

60 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

6 hó sürgősségi betegellátás, benne: 

1.1.1. 

1 hó mentőorvosi gyakorlat 

1.1.2. 

2 hó intenzív terápia 

1.1.3. 

2 hó aneszteziológiai gyakorlat 

1.1.4. 

1 hó tanfolyamok 

1.2. 

6 hó sebészeti típusú törzsképzési gyakorlat, benne: 

1.2.1. 

1 hó idegsebészet 

1.2.2. 

5 hó szemészeti mikrosebészet 

1.3. 

12 hó szemészeti gyakorlat teljes körű képzésre kijelölt képzőhelyen 

1.4. 

törzsképzési tanfolyamok 

2. 

34 hó általános képzés 

3. 

szakvizsga előtti tesztvizsga 



3028
EG

ÉSZ
SÉG

Ü
G

Y
IK

Ö
Z

LÖ
N

Y
20.szám

36. Szívsebészet 

  

84 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

6 hó sürgősségi betegellátás 

1.2. 

6 hó általános sebészeti törzsképzés 

1.3. 

2 hó traumatológiai képzés 

1.4. 

1 hó plasztikai sebészet 

1.5. 

1 hó urológia 

1.6. 

1 hó idegsebészet 

1.7. 

2 hó mellkassebészet 

1.8. 

1 hó érsebészet 

1.9. 

4 hó aneszteziológia és intenzív terápia 

1.10. 

törzsképzési tanfolyam 

2. 

58 hó szívsebészeti speciális képzés, benne: 

2.1. 

6 hó hemodinamikai laboratóriumi gyakorlat 

2.2. 

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott számú műtét 

teljesítése 
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37. Szülészet-

nőgyógyászat 

  

60 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

3 hó sürgősségi betegellátási program 

1.2. 

3 hó sebészeti törzsképzési program 

1.3. 

8 hó általános nőgyógyászati képzés 

1.4. 

8 hó általános szülészeti képzés 

1.5. 

törzsképzési tanfolyamok 

2. 

34 hó speciális képzés, benne: 

2.1. 

11 hó szülészeti képzés 

2.2. 

9 hó nőgyógyászati képzés 

2.3. 

5 hó nőgyógyászati onkológia 

2.4. 

1 hó nőgyógyászati endokrinológia és asszisztált reprodukció 

2.5. 

3 hó szülészeti-nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika 

2.6. 

2 hó szülészeti aneszteziológia 

2.7. 

3 hó urológia 

3. 

kötelező tanfolyamok: 

3.1. 

colposcopia 

3.2. 

neonatológia 

3.3. 

nőgyógyászati endoscopia 
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3.4. 

szülészeti-nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika 

3.5. 

postmenopausális hormonpótlás 

3.6. 

pszichoszomatika a szülészet-nőgyógyászatban 

3.7. 

gyermeknőgyógyászat 

4. 

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott számú és típusú 

műtét elvégzése 

38. Transzfúziológia 

  

 48 hónap 

 

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

6 hó sürgősségi betegellátási program 

1.2. 

6 hó törzsképzési gyakorlat belgyógyászati vagy gyermekgyógyászati hematológiai osztályon 

1.3. 

9 hó transzfúziológiai alapképzés 

1.4. 

3 hó kötelező tanfolyamok, benne: immunológia és hematológiai tanfolyamok 

1.5. 

törzsképzési tanfolyamok 

2. 

22 hó speciális transzfúziológiai képzés, benne: 

2.1. 

3 hó klinikai laboratóriumi gyakorlat 
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39. Tüdőgyógyászat 

  

60 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

6 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat általános belgyógyászati osztályon 

1.2. 

6 hó belgyógyászat, benne: 

1.2.1. 

intenzív légzésterápiás típusú sürgősségi gyakorlat 

1.2.2. 

2 hét transzfúziológiai tanfolyam 

1.3. 

12 hó belgyógyászati alapgyakorlat, benne: 

1.3.1. 

6 hó kardiológiai és pulmonológiai súlypontú osztályon 

1.3.2. 

6 hó gasztroenterológiai súlypontú osztályon 

2. 

34 hó speciális tüdőgyógyászati képzés, benne: 

2.1. 

3 hét kötelező szakvizsgaelőkészítő tanfolyam 

2.2. 

1 hét kötelező egyéni konzultáció 

2.3. 

6 hó klinikai immunológia és allergológia 

2.4. 

6 hó onko-pulmonológia 

2.5. 

1 hó légzésrehabilitáció 

2.6. 

1 hó tüdőgondozói gyakorlat 



3032
EG

ÉSZ
SÉG

Ü
G

Y
IK

Ö
Z

LÖ
N

Y
20.szám

40. Urológia 

  

60 hónap 

  

1. 

26 hó törzsképzési program, benne: 

1.1. 

6 hó sürgősségi betegellátás, benne: 

1.1.1. 

2 hó intenzív osztályos munka 

1.1.2. 

2 hó traumatológia 

1.1.3. 

2 hó mentőgyakorlat 

1.2. 

8 hó általános sebészet gyakorlat 

1.3. 

1 hó érsebészeti gyakorlat 

1.4. 

1 hó nőgyógyászat 

1.5. 

3 hó urológiai ambulancián 

1.6. 

3 hó gyermekurológia 

1.7. 

2 hó andrológia 

1.8. 

törzsképzési tanfolyam (tanfolyamok) 

2. 

34 hó urológiai osztályos gyakorlat, benne: 

2.1. 

ultrahang alapismeretek tanfolyam 

2.2. 

1 hó urológiai ultrahang gyakorlat 

2.3. 

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor megadott számú és típusú 

műtét 

2.4. 

szakvizsgafelkészítő program sikeres teljesítése 
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2. melléklet a 10/2010. (IX. 23.) NEFMI rendelethez

„3. számú melléklet a 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelethez

Az általános orvosi oklevéllel rendelkezõ szakorvosok által megszerezhetõ ráépített szakképesítések megszerzésének képzési feltételei

 

 A  B  C D 

1. Szakma Szakképzési idő
Szakképzési időn belül végzendő minimális kötelező gyakorlat és 

tanfolyam 

Ráépített szakképesítéshez 

szükséges első szakképesítés 

2. 1. 

6 hó belgyógyászati képzés olyan osztályon, ahol alkoholbetegeket is 

kezelnek, benne: 

1.1. 

3 hó gasztroenterológia 

2. 

12 hó gyakorlat alkohol, vagy drog osztályon, vagy pszichiátria 

speciális részlegén 

3. 

6 hó gyakorlat drogambulancián vagy gondozóban 

4. 

2 hét speciális addiktológiai tanfolyam 

pszichiátria 

  

3. 

Addiktológia 

  

24 hónap 

  

1. 

6 hó pszichiátriai osztályos gyakorlat 

2.  

12 hó alkohol-drog osztályos gyakorlat 

3. 

6 hó gyakorlat alkohol-drog ambulancián vagy gondozóban 

4. 

Pszichoterápiás tanfolyam 

5. 

2 hét speciális addiktológiai tanfolyam 

belgyógyászat 

háziorvostan 

csecsemő- és gyermekgyógyászat 

neurológia 

tüdőgyógyászat 

4. Allergológia és klinikai 

immunológia 

24 hónap 1. 

4 hó belgyógyászati immunológia  

2. 

2 hó immunológiai laboratóriumi gyakorlat  

3. 

3 hó bőrgyógyászat  

 

belgyógyászat 

bőrgyógyászat 

csecsemő- és gyermekgyógyászat 

fül-orr-gégegyógyászat 

infektológia 

neurológia 
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4. 

3 hó gyermekgyógyászati allergológia és immunológia  

5. 

3 hó tüdőgyógyászat, allergológia  

6. 

3 hó reumatológia  

7. 

2 hó transzplantációs laboratóriumi gyakorlat  

8. 

6 hét immunológiai tanfolyamok 

reumatológia 

sebészet 

szemészet  

 szülészet-nőgyógyászat  

 transzfúziológia 

tüdőgyógyászat 

5. 24 hónap 

  

1. 

1 év elméleti és gyakorlati képzés szakképző hellyé minősített 

képzőhelyen 

2. 

6 hó kiegészítő képzés, benne:  

2.1. 

andrológiai tanfolyam elvégzése 

3.  

6 hó andrológiai sebészet akkreditált képzőhelyen, benne: 

3.1.  

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés 

megkezdésekor meghatározott sebészeti tevékenység igazolása

 urológia 

  

6. 

Andrológia 

  

48 hónap 

 

1. 

2 év urológiai képzés  

2. 

1 év elméleti és gyakorlati képzés szakképző hellyé minősített 

képzőhelyen 

3. 

6 hó kiegészítő képzés  

4. 

andrológiai alaptanfolyam elvégzése 

5. 

6 hó sebészet külön meghatározott képzőhelyen, benne:  

5.1. 

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés 

megkezdésekor meghatározott sebészeti tevékenység igazolása

 minden elsőként megszerezhető 

klinikai szakképesítés* 
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7. Audiológia 

  

24 hónap 

 

1. 

gyakorlat audiológiai állomáson 

2. 

1 hét speciális audiológiai tanfolyam 

 fül-orr-gégegyógyászat 

  

8. Cytopatológia 

  

24 hónap 

 

1. 

2 hó ultrahang gyakorlat 

2. 

2 hó vezérelt biopszia gyakorlat 

3. 

4 hó klinikai ambuláns gyakorlat 

4. 

8 hó nőgyógyászati cytologiai gyakorlat 

5. 

8 hó aspirációs cytologiai gyakorlat 

 patológia 

  

9. Csecsemő és gyermek 

fül-orr-gégegyógyászat 

24 hónap 1. 

4 hó gyermekgyógyászati gyakorlat  

2. 

20 hó gyermek fül-orr-gégészeti osztályos gyakorlat 

 fül-orr-gégegyógyászat 

10. Csecsemő- és gyermek- 

gyógyászati intenzív  

terápia 

  

24 hónap 

 

1. 

6 hó gyermekintenzív osztályon 

2. 

3 hó neonatális intenzív centrumban  

3. 

1 hó gyermekkardiológiai intenzív osztályon 

4. 

1 hó gyermekinfektológiai intenzív osztályon 

5. 

1 hó gyermek égés-intenzív osztályon 

6. 

1 hó gyermeksürgősségi osztályon 

7. 

1 hó gyermeksebészeti osztályon 

8. 

6 hó gyermekaneszteziológia 

9. 

1 hó toxikológiai intenzív osztályon 

 

 csecsemő- és gyermekgyógyászat
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10. 

1 hó neurotraumatológiai intenzív osztályon 

11. 

1 hó lélegeztetési profilú intenzív osztályon 

12. 

1 hó kardiológiai profilú intenzív osztályon 

11. Csecsemő és gyermek 

kardiológia 

36 hónap 1. 

18 hó gyermek kardiológia centrumban  

2. 

18 hó gyermek kardiológia osztályon 

 csecsemő- és gyermekgyógyászat

12. Egészségbiztosítás 

  

24 hónap 

 

1. 

24 hó akkreditált biztosítási gyakorlatot végző egészségügyi 

szolgáltatónál, benne:  

1.1. 

3 hónap az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet 

belgyógyász, traumatológia és pszichiátriai szakorvosi 

szakképzettséggel rendelkező orvosszakértői mellett, illetve 

szakmai irányításuk alatt 

1.2. 

2 hónap igazságügyi orvostani intézetben 

1.3. 

1 hónap üzleti biztosítónál 

1.4. 

1 hónap az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi 

szervénél vagy valamely regionális egészségbiztosítási 

pénztáránál 

2. 

4x50 óra speciális tanfolyam 

 bármely első szakképesítés 
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13. 1. 

17 hó belgyógyászati endokrinológia, benne:  

1.1. 

4 hó diabetológia 

2. 

3 hó gyermekgyógyászati endokrinológia 

3. 

3 hó nőgyógyászati endokrinológia 

4. 

1 hó endokrinológiai laboratóriumi gyakorlat 

5. 

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés 

megkezdésekor meghatározott tanfolyamok teljesítése 

 belgyógyászat 

  

14. 

Endokrinológia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 hónap 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

6 hó belgyógyászati endokrinológia 

2. 

14 hó gyermekgyógyászati endokrinológia, benne:  

2.1. 

4 hó diabetológia 

3. 

3 hó nőgyógyászati endokrinológia 

4. 

1 hó endokrinológiai laboratóriumi gyakorlat 

5. 

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés 

megkezdésekor meghatározott tanfolyamok teljesítése 

 csecsemő- és gyermekgyógyászat
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15.  

 

 

 

1. 

6 hó belgyógyászati endokrinológia 

2. 

3 hó gyermekgyógyászati endokrinológia 

3. 

14 hó nőgyógyászati endokrinológia, benne:  

3.1. 

4 hó diabetológia 

4. 

1 hó endokrinológiai laboratóriumi gyakorlat 

5. 

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés 

megkezdésekor meghatározott tanfolyamok teljesítése 

 szülészet-nőgyógyászat 

  

  

16. Érsebészet 

  

24 hónap 

 

1. 

teljes időben érsebészeti osztályos (klinikai) gyakorlat 

2. 

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés 

megkezdésekor meghatározott számú és típusú műtéti beavatkozás 

teljesítése 

 sebészet 

  

17. Fizioterápia 

  

24 hónap 1. 

fizioterápiás tanfolyam (a képzés kezdetén)  

2. 

3 hó reumatológia  

3. 

3 hó mozgásszervi rehabilitáció 

4. 

1 hó baleseti utókezelő 

5. 

1 hó tüdőgyógyászat 

6. 

2 hét önálló fizioterápiás osztályon 

7. 

2 hét kardiológiai-rehabilitációs osztályon 

8. 

2 hét sport-fizioterápiás osztályon 

 

 

 minden elsőként megszerezhető 

klinikai szakképesítés* 
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9. 

15 hó fizioterápia gyakorlása az alapklinikai szakmának megfelelő 

fekvőbeteg-osztályon 

10. 

az alapklinikai szakmának megfelelő fizioterápiás tanfolyam 

18. Foniátria 24 hónap 1. 

teljes időben szakgyakorlat foniátriai állomáson  

2. 

kötelező tanfolyam 

 fül-orr-gégegyógyászat 

19. Gyermek gasztro-

enterológia 

  

24 hónap 1. 

6 hó felnőtt gasztroenterológia  

2. 

18 hó gyermekgyógyászati gasztroenterológia 

3. 

gasztroenterológiai tanfolyam hepatológiai tematikával is 

4. 

hasi ultrahang tanfolyam 

5. 

a szakképzés megkezdésekor a szakképzést irányító felsőoktatási 

intézmény által meghatározott számú és típusú beavatkozások 

 csecsemő- és gyermekgyógyászat

  

20. 1. 

12 hó felnőtt neurológiai gyakorlat  

2. 

12 hó csecsemő- és gyermekneurológiai osztályos gyakorlat 

 csecsemő- és gyermekgyógyászat

21. 

Gyermekneurológia 

  

  

24 hónap 

  

  

1. 

12 hó gyermekgyógyászati szak gyakorlata 

2. 

12 hó gyermekneurológiai osztályos gyakorlat 

 neurológia 

  

22. 1. 

24 hó nőgyógyászati gyakorlat  

2. 

12 hó gyermeknőgyógyászati gyakorlat 

 csecsemő- és gyermekgyógyászat 

23. 

Gyermek-nőgyógyászat 

  

36 hónap 

  

1. 

12 hó gyermekgyógyászati gyakorlat 

2. 

24 hó gyermeknőgyógyászati gyakorlat 

 szülészet-nőgyógyászat 
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24. 30 hónap 

 

1. 

6 hó általános radiológia  

2. 

6 hó általános ultrahang 

3. 

6 hó általános CT, MR, interventio 

4. 

6 hó teljes skálájú gyermekradiológiai osztályos gyakorlat 

5. 

6 hó teljes skálájú radiológiai osztályos gyakorlat 

 csecsemő- és gyermekgyógyászat

 

  

25. 

Gyermekradiológia 

  

24 hónap 

 

1. 

12 hó általános gyermekgyógyászati gyakorlat 

2. 

6 hó nem teljes skálájú gyermekradiológiai gyakorlat 

3. 

6 hó teljes skálájú gyermekradiológiai gyakorlat 

 radiológia 

  

  

  

  

26. Gyermekszemészet 

  

24 hónap 

 

1. 

20 hó gyermekszemészeti gyakorlat (egyetemi klinikán töltendő) 

2. 

4 hó gyermekszemészeti járóbeteg-rendelés 

 szemészet 

  

27. Gyermek-

tüdőgyógyászat 

  

24 hónap 

  

1. 

8 hó gyermektüdőgyógyászat osztályos gyakorlat 

2. 

4 hó allergológiai gyakorlat 

3. 

6 hó felnőtt tüdőgyógyászati osztályos gyakorlat 

4. 

1 hó gyermek tuberkolózis osztályos gyakorlat 

5. 

3 hó bronchológiai gyakorlat 

6. 

2 hó tüdőgyógyászati járóbeteg-rendelés 

7.  

klinikai immunológiai és allergológiai tanfolyam 

8. 

szakvizsgára előkészítő gyermek-tüdőgyógyászat tanfolyam 

 csecsemő- és gyermek- 

 gyógyászat 
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28. Hematológia 

  

  

24 hónap 

  

  

1. 

15 hó gyakorlat klinikai hematológiai osztályon  

2. 

6 hó csontvelői őssejt kezelést is végző munkahelyen 

3. 

6 hetes laboratóriumi gyakorlat 

4. 

6 hetes szakvizsga előkészítő tanfolyam 

belgyógyászat, 

csecsemő- és gyermekgyógyászat

  

  

29. Igazságügyi pszichiátria 

(igazságügyi 

elmeorvostan) 

36 hónap 1. 

36 hó igazságügyi pszichiátriai tevékenység akkreditált oktatóhelyen 

2. 

50 önálló szakvélemény-tanulmány elkészítése  

3. 

igazságügyi pszichiátria tanfolyam 

 pszichiátria, 

gyermek- és ifjúságpszichiátria 

30. Intenzív terápia 24 hónap 1. 

6 hó aneszteziológiai alapképzés  

2. 

18 hó intenzív terápia képzésre kijelölt vegyes profilú intenzív 

terápiás osztályon 

belgyógyászat, 

kardiológia 

31. Iskola-egészségtan és 

ifjúságvédelem 

  

24 hónap 1. 

iskolaorvosi vagy gyermekkörzeti munkakör  

2. 

1 hó ortopédia  

3. 

iskolaorvosi tanfolyam 

4. 

1 hét sportorvosi gyakorlat 

5. 

2 hét foglalkozás-egészségügyi gyakorlat 

6. 

1 hó gyermek-pszichiátriai gyakorlat 

7. 

40 órás egészség-fejlesztési tanfolyam 

8. 

a belgyógyász szakorvosok esetében: 6 hó csecsemő- és 

gyermekgyógyászati intézetben töltött szakgyakorlat 

 

csecsemő- és gyermekgyógyászat,

belgyógyászat 
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32. Kézsebészet 24 hónap 24 hó gyakorlat kézsebészeti osztályon (részlegen), benne: a 

szakképzés megkezdésekor a szakképzést irányító felsőoktatási 

intézmény által meghatározott számú és típusú műtéti beavatkozás 

 ortopédia, sebészet, 

traumatológia 

33. Klinikai farmakológia  

  

24 hónap 

  

1. 

3 hó gyakorlat klinikai fázis I. és fázis II. gyógyszervizsgálatok 

végzésére akkreditált klinikai farmakológiai vizsgálóhelyen 

2. 

9 hó gyakorlat az Országos Gyógyszerészeti Intézet által 

engedélyezett klinikai fázis II. és fázis III. gyógyszervizsgálatok 

végzésére akkreditált klinikai farmakológiai vagy klinikán, kórházban 

működő vizsgálóhelyen 

3. 

3 hó preklinikai gyógyszervizsgálati gyakorlat akkreditált 

vizsgálóhelyen 

4. 

9 hó további gyakorlat a fenti gyakorlóhelyeken 

5. 

GCP tanfolyam 

6. 

2 hét elméleti képzés 

minden elsőként megszerezhető 

klinikai szakképesítés* 

 

34. Klinikai genetika  

  

24 hónap 

 

1. 

6 hó gyermekgyógyászat  

2. 

6 hó szülészet-nőgyógyászat (beleértve: intrauterin diagnosztika) 

3. 

3 hó molekuláris genetikai laboratórium 

4. 

3 hó citogenetikai laboratórium 

5. 

6 hét belgyógyászati genetika/tanácsadási gyakorlat 

6. 

6 hét bőrgyógyászati genetika/tanácsadási gyakorlat 

7. 

6 hét szemészeti genetika/tanácsadási gyakorlat 

8. 

6 hét neurológiai genetika/tanácsadási gyakorlat 

minden szakorvosi szakképesítés 
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35. Klinikai neurofiziológia  

  

24 hónap 

  

1. 

24 hó klinikai neurofiziológiai laboratóriumban eltöltött gyakorlat, 

benne:  

1.1. 

4 hét elektroenkefalográfia  

1.2. 

2 hét video-EEG  

1.3. 

4 hét kiváltott válaszok 

1.4. 

4 hét elektromiográfia és elektroneuronográfia 

1.5. 

2 hét mágneses ingerlés 

1.6. 

4 hét poliszomnográfia 

2. 

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés 

megkezdésekor meghatározott számú és típusú vizsgálatok 

neurológia, 

pszichiátria, 

idegsebészet, 

csecsemő-  

és gyermekgyógyászat, 

gyermek- és ifjúsági pszichiátria 

 

36. Klinikai onkológia  26 hónap 1. 

17 hó onkológiai, belgyógyászati, urológiai és sebészeti osztályos 

gyakorlat, ebből:  

1.1. 

8 hó teljeskörű képzésre kijelölt képzőhelyen 

2. 

3 hó kemoterápia  

3. 

2 hét uro-onkológia  

4. 

2 hét nőgyógyászati onkológia  

5. 

2 hét sugárterápia  

6. 

2 hó onkológiai sebészet  

7. 

2 hét hematológia  

8. 

2 hét fej-nyak sebészet  

belgyógyászat, 

bőrgyógyászat,  

csecsemő- és gyermekgyógyászat,

fül-orr-gégegyógyászat, 

gyermeksebészet, 

idegsebészet,  

nukleáris medicina, 

ortopédia,  

ortopédia-traumatológia, 

 radiológia,  

sebészet,  

sugárterápia,  

szülészet-nőgyógyászat, 

tüdőgyógyászat, 

urológia 
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9. 

1-1 hét bőrgyógyászat, patológia, röntgen-diagnosztika, 

fájdalomcsillapítás  

10. 

2 hét kötelező elméleti tanfolyamok 

37. 1. 

9 hó hematológiai és hemosztazeológiai laboratóriumi gyakorlat  

2. 

9 hó immunológiai laboratóriumi gyakorlat 

3. 

1 hó hematológiai és hemosztazeológiai ambuláns gyakorlat 

4. 

1 hó immunológiai ambuláns gyakorlat 

5. 

3 hó transzfúziológiai gyakorlat 

6. 

1 hó tanfolyamok, elméleti képzés 

orvosi laboratóriumi diagnosztika 

  

38. 

Laboratóriumi 

hematológia és 

immunológia 

  

24 hónap 

  

1. 

10,5 hó hematológiai és hemosztazeológiai laboratóriumi gyakorlat  

2. 

10,5 hó immunológiai laboratóriumi gyakorlat  

3. 

1 hó hematológiai és hemosztazeológiai ambuláns gyakorlat  

4. 

1 hó immunológiai ambuláns gyakorlat  

5. 

1 hó tanfolyam, elméleti képzés 

transzfúziológia 

39. Mellkassebészet 24 hónap 1. 

24 hó mellkassebészeti osztályon (részlegen)  

2. 

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés 

megkezdésekor meghatározott számú és típusú műtét elvégzése 

sebészet 
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40. Molekuláris genetikai 

diagnosztika 

  

24 hónap 

 

1. 

3 hó klinikai genetikai tanácsadás  

2. 

3 hó cytogenetika  

3. 

3 hó öröklött genetikai megbetegedések diagnosztikája  

4. 

3 hó molekuláris genetikai polymorfizmusok, rizikó tényezők 

diagnosztikája  

5. 

3 hó mikrobiológiai molekuláris biológiai diagnosztika 

6. 

6 hó molekuláris genetikai tárgyú tudományos project 

orvosi laboratóriumi diagnosztika, 

orvosi mikrobiológia, 

patológia, 

igazságügyi orvostan 

  

41. Munkahigiéné 24 hónap 1. 

12 hó munkahigiénés törzsképzés  

2. 

12 hó munkahigiénés gyakorlat 

foglalkozás-orvostan, 

megelőző orvostan és 

népegészségtan 

42. Nefrológia 24 hónap nefrológiai osztályon (részlegen) aneszteziológia és intenzív terápia,

belgyógyászat, 

csecsemő- és gyermekgyógyászat

43. Neonatológia 24 hónap 1. 

18 hó újszülött és patológiás újszülött gyakorlat  

2. 

6 hó intenzív újszülött ellátási gyakorlat 

 csecsemő- és gyermekgyógyászat

44. 1. 

12 hó patológiai gyakorlat  

2. 

24 hó neuropatológiai gyakorlat 

neurológia, 

idegsebészet 

45. 

Neuropatológia 

  

36 hónap 

  

1. 

12 hó neurológiai gyakorlat  

2. 

24 hó neuropatológiai gyakorlat 

 patológia 

46. Neuroradiológia 24 hónap 1. 

24 hó neuroradiológiai gyakorlat, benne: 

1.1. 

8 hét intervenciós neuroradiológia  

 

 radiológia 
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1.2. 

8 hét gyermek neuroradiológia  

1.3. 

1 hó neuro-nukleáris medicina  

1.4. 

1 hó neurosonológia  

1.5. 

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés 

megkezdésekor meghatározott számú és típusú vizsgálat 

47. Orvosi rehabilitáció, 

(rehabilitációs 

szakterület 

megjelölésével: 

csecsemő- és 

gyermekgyógyászat, 

kardiológia, 

mozgásszervi és 

tüdőgyógyászat 

területen) 

24 hónap 1. 

a megelőzően megszerzett szakképesítés és a megszerzendő 

rehabilitációs szakképesítés alapján rehabilitációs osztályos gyakorlat 

2. 

rehabilitációs alapismeretek tanfolyam 

3. 

fizioterápia I. és II. tanfolyam  

4. 

alapszakma függő speciális tanfolyam 

minden elsőként megszerezhető 

klinikai és mozgásszervi 

szakképesítés*  

(kivéve: pszichiátria) 

48. Orvosi rehabilitáció 

(pszichiátria 

szakterületen) 

24 hónap 1. 

pszichiátriai rehabilitációs osztályos gyakorlat  

2. 

rehabilitációs alapismeretek tanfolyam  

3. 

alapszakma függő speciális tanfolyam 

pszichiátria 

49. Plasztikai (égési) 

sebészet 

 

36 hónap 

  

  

1. 

18 hó plasztikai törzsképzés, ebből 12 hó egyazon képzőhelyen 

folyamatosan  

2. 

6 hó égéssebészeti osztályon  

3. 

3 hó kézsebészet és mikrosebészet 

4. 

3 hó fej-nyak-szájsebészet 

5. 

6 hó szabadon választott (esztétikai sebészet, urológia, nőgyógyászat, 

szemészet, bőrgyógyászat) 

sebészet,  

ortopédia-traumatológia, 

traumatológia 
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50. 48 hónap 1. 

1 év általános sebészeti gyakorlat  

2. 

3 év szakmai gyakorlat, benne: 

2.1. 

18 hó plasztikai törzsképzés, ebből  

2.1.1. 

12 hó egyazon képzőhelyen folyamatosan  

2.1.2. 

6 hó égéssebészeti osztályon  

2.2. 

3 hó kézsebészet és mikrosebészet  

2.3. 

3 hó fej-nyak-szájsebészet  

2.4. 

6 hó szabadon választott (esztétikai sebészet, urológia, 

nőgyógyászat, szemészet, bőrgyógyászat) 

arc-állcsont-szájsebészet, fül-orr-

gégegyógyászat, gyermeksebészet, 

idegsebészet, ortopédia, ortopédia 

és traumatológia, sebészet, 

szemészet, szívsebészet, szülészet-

nőgyógyászat, traumatológia, 

urológia 

 

 

51. 24 hónap 

 

1. 

klinikai pszichoterápiás képzőhelyen (klinikai fázis) 

2. 

módszerspecifikus képzőhelyeken (módszerspecifikus fázis az első 

fázissal párhuzamosan) 

pszichiátria, gyermek- és 

ifjúságpszichiátria 

  

52. 

Pszichoterápia 

 

36 hónap 

  

1. 

klinikai pszcihoterápiás képzőhelyen  

(propedeutikai és klinikai fázis)  

2. 

módszerspecifikus képzőhelyeken 

(módszerspecifikus fázis az első két fázissal párhuzamosan) 

minden elsőként megszerezhető 

klinikai szakképesítés* 
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53. Sportorvostan 

  

24 hónap 

 

1. 

2 hó belgyógyászati osztályon  

2. 

1 hó kardiológiai, illetve kardiológiai intenzív osztályon 

3. 

2 hó ortopédiai, traumatológiai vagy sportsebészeti osztályon és 

szakrendelésen 

4. 

2 hó terhelésdiagnosztika 

5. 

1,5 hó rehabilitációs és fizioterápiás osztályon és szakrendelésen 

6. 

12 hó sportorvosi gyakorlat (szakrendelésen, válogatott keret vagy 

egyesület mellett, minimum havi 20 óra) 

7. 

kötelező tanfolyam: 

7.1. 

2 hét sportorvosi ismeretek 

7.2. 

1 hét oxyológia 

7.3. 

kötelező konzultációk az Országos Sportegészségügyi Intézetben 

minden elsőként megszerezhető 

klinikai szakképesítés* 

  

54. Sugáregészségtan 24 hónap 1. 

12 hó sugáregészségtani törzsképzés  

2. 

12 hó sugáregészségtani gyakorlat 

megelőző orvostan és 

népegészségtan,  

foglalkozás-orvostan, 

radiológia  

 

55. Trópusi betegségek 

  

24 hónap 

 

1. 

1 év infektológiai osztályon 

2. 

3 hó hazai trópusi osztályos gyakorlat 

3. 

4 hó hazai trópusi ambulancián végzett gyakorlat 

4. 

3 hó mikrobiológiai-parazitológiai laboratóriumi gyakorlat 

5. 

6-8 hetes trópusi medicinával foglalkozó tanfolyam elvégzése 

infektológia,  

belgyógyászat 
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* Klinikai szakképesítések: 

1. Aneszteziológia és intenzív terápia 

2. Arc-állcsont-szájsebészet 

3. Belgyógyászat 

4. Bőrgyógyászat 

5. Csecsemő- és gyermekgyógyászat 

6. Fül-orr-gégegyógyászat 

7. Gasztroenterológia 

8. Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 

9. Gyermeksebészet 

10. Honvédorvostan, katasztrófa-orvostan 

11. Idegsebészet 

12. Igazságügyi orvostan 

13. Infektológia 

14. Kardiológia 

15. Neurológia 

16. Nukleáris medicina 

17. Ortopédia és traumatológia 

18. Oxyológia és sürgősségi orvostan 

19. Patológia 

20. Pszichiátria 

21. Radiológia 

22. Repülőorvostan 

23. Reumatológia 

24. Sebészet 

25. Sugárterápia 

26. Szemészet 

27. Szívsebészet 

28. Szülészet-nőgyógyászat 

29. Transzfúziológia 

30. Tüdőgyógyászat 

31. Urológia” 

 
 

 



IV. RÉSZ
Irányelvek, tájékoztatók

V. RÉSZ
Közlemények

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye
az Egészségbiztosítási Felügyelet Megszüntetõ Okiratának közzétételérõl

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium az Egészségbiztosítási Felügyelet Megszüntetõ Okiratát a következõk szerint teszi közzé:

„Az Egészségbiztosítási Felügyelet Megszüntetõ Okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. § (4) bekezdése alapján az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetõ

okiratát (a továbbiakban: Megszüntetõ Okirat) a következõk szerint adom ki:

1. A megszûnt költségvetési szerv

1.1. elnevezése: Egészségbiztosítási Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet),

1.2. székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30.,

1.3. alapításának dátuma: 2007. január 1.,

1.4. alapítója: a Magyar Köztársaság Országgyûlése (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.),

1.5. létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl szóló 2006. évi CXVI. törvény,

1.6. megszüntetésérõl rendelkezõ jogszabály, a megszüntetés oka, módja:

a Megszüntetõ Okirat kiadásának oka, hogy az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló

2010. évi LXXXIX. törvény az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl szóló 2006. évi CXVI. törvényt hatályon

kívül helyezte, a Felügyeletet 2010. szeptember 26-ával részleges jogutódlással megszüntette. A Felügyelet

megszüntetésére tekintettel került kiadásra továbbá

1.6.1. az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

szóló 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet,

1.6.2. az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

szóló 4/2010. (VIII. 12.) NEFMI rendelet,

1.7. megszüntetõ szerve: a Magyar Köztársaság Országgyûlése (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.),

1.8. irányító szerve: a Magyar Köztársaság Kormánya (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4.),

1.9. felügyeleti szerve: a nemzeti erõforrás miniszter mint a Felügyelet felett felügyeletet gyakorló miniszter

(székhelye: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.).

2. A költségvetési szerv megszüntetésében érintett szervek:

2.1. Egészségbiztosítási Felügyelet mint megszûnõ kormányhivatal,

2.2. Nemzeti Erõforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI, székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) mint

felügyeleti szerv és mint egyes vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a megszüntetett költségvetési szerv

jogutódja,

2.3. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

2.3.1. Országos Tisztifõorvosi Hivatala (székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 2–6.), valamint

2.3.2. regionális intézetei az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási

szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint

mint részleges jogutód,

2.4. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 73/A.) mint részleges jogutód.

3. A megszûnés idõpontja: 2010. szeptember 26.
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4. A megszüntetett költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, a közfeladat ellátásának jövõbeni

módja:

4.1. A Felügyelet közfeladatainak alapját az alábbi jogszabályok képezték:

4.1.1. az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl szóló 2006. évi CXVI. törvény,

4.1.2. a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény,

4.1.3. az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény,

4.1.4. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény,

4.1.5. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi LXXI. törvény,

4.1.6. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény,

4.1.7. az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény,

4.1.8. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény,

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

XLIX. törvény,

4.1.10. a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi

teljesítésének feltételeirõl és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet,

4.1.11. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben

eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról szóló

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet,

4.1.12. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl

szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet,

4.1.13. az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

4.1.14. a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

4.1.15. az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet,

4.1.16. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997.

(XII. 1.) Korm. rendelet,

4.1.17. az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történõ befogadásának alapelveirõl,

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

módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet,

4.1.18. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet,

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

(XII. 30.) Korm. rendelet,

4.1.20. az Egészségbiztosítási Felügyelet egyes eljárásainak, valamint a felügyeleti díj befizetésének és a felügyeleti

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

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

4.1.22. a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegû szolgáltatásokért fizetendõ

díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet,

4.1.23. a biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatos

igazgatási szolgáltatásokért fizetendõ díjakról szóló 21/2007. (V. 8.) EüM rendelet,

4.1.24. a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minõsítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.)

EüM rendelet,

4.1.25. az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetõi

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

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

rendelet,

4.1.26. a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási

támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004.

(IV. 26.) ESzCsM rendelet,

4.1.27. a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ

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

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

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

ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet, a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba
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történõ befogadásáról, támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló

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

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

4.1.29. az egyes fõbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének szerkesztése és szakmai egyeztetése

lefolytatásának egységes szabályairól szóló 13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet,

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

(2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 54/2009. (XII. 30.) EüM rendelet,

4.1.31. a gyógyító-megelõzõ eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási

finanszírozásba történõ befogadásához kapcsolódó eljárás során alkalmazandó szakmai szempontrendszerrõl és

szakmapolitikai prioritásokról, valamint a befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért fizetendõ igazgatási

szolgáltatási díjakról szóló 28/2010. (V. 12.) EüM rendelet.

4.2. A Felügyelet jogszabályban meghatározott közfeladatainak további ellátása tekintetében a következõ

jogszabályok elõírásai irányadóak:

4.2.1. az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény,

4.2.2. az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

szóló 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet, valamint

4.2.3. az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

szóló 4/2010. (VIII. 12.) NEFMI rendelet.

5. A költségvetési szerv jogutódlása

5.1. A vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a Felügyelet jogutódja az adott vagyoni joggal és

kötelezettséggel kapcsolatos feladatot ellátó, a 2. pontban felsorolt szerv.

5.2. A Felügyelet továbbiakban ellátásra nem kerülõ feladataihoz kapcsolódó, jogutódlással nem érintett feladatai

tekintetében az azokhoz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a Felügyelet jogutódja a NEFMI.

5.3. A jogutódlással kapcsolatos feladatok átrendezésérõl, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám- és

forrásátcsoportosításról négyoldalú feladat átadás-átvételi megállapodást (a továbbiakban: Megállapodást) kell

készíteni. A jogutódok szerinti vagyonmegosztást a Megállapodás tartalmazza.

5.4. A Felügyelet vagyonkezelésében lévõ ingó vagyon a feladatellátás körében a 2. pont szerinti jogutód szervek

részére – a vagyon könyv szerinti értékén, a Megállapodásban rögzített ütemezés szerint – térítésmentesen kerül

átadásra.

5.5. A Felügyelet által foglalkoztatott, kormány-tisztviselõi jogviszonyban, illetve egyéb, foglalkoztatásra irányuló

jogviszonyban álló személyek a feladatot ellátó jogutód intézeteknél, munkáltatói jogutódlással kerülnek

továbbfoglalkoztatásra, az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi

LXXXIX. törvény 28. § (2) bekezdése alapján, a következõk szerint. Az átkerülõ álláshely az ahhoz tartozó bértömeggel

kerül a jogutódhoz, függetlenül attól, hogy az álláshely be van-e töltve. A Felügyelet megszûnése során a Felügyelet

80 álláshelye az alábbiak szerint érintett a jogutódlásban:

5.5.1. Jogutódlással az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz kerül: 13 álláshely.

5.5.2. Jogutódlással az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálathoz kerül: 43 + 5 álláshely (a + 5 álláshely a

Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében létesített munkakörökben).

5.5.3. Az ellátott feladat megszûnésére tekintettel megszûnik a foglalkoztatási jogviszony 24 álláshely tekintetében.

A jogutódlással nem érintett munkatársak jogviszonya a Felügyelet jogutód nélküli megszûnésére tekintettel, az

egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény 28. § (3) bekezdése

alapján jogutód nélkül szûnik meg.

6. A feladat átadás-átvétellel kapcsolatban a Felügyelet éves eredeti költségvetési elõirányzatai – a 2011. évi költségvetés

tervezése során – az alábbiak szerint kerülnek megtervezésre:

6.1. Országos Tiszti Fõorvosi Hivatal 429 183 ezer Ft

6.2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár 129 786 ezer Ft

A 2010. évi elõirányzatok jogutódok közötti megosztását – az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009.

(XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdésében foglaltak szerint – a NEFMI a Felügyelet megszûnését követõ harminc

napon belül végzi el.
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7. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. § (6) bekezdése szerinti kötelezettséget a NEFMI teljesíti, azzal,

hogy a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló, valamint a külön jogszabályok szerinti egyéb dokumentumok

elõkészítése érdekében munkacsoport kerül létrehozásra a Megállapodásban részletezettek szerint.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök”

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 130/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Kisapáti K-2 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát
engedélyezõ határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Kisapáti K-2 OKK számú kút természetes ásványvíz tekintetében a kizárólag

palackozási célú élelmiszerkénti felhasználásra a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezõ

68-5/Gyf/2010. számú határozatot az alábbiak szerint módosította: a természetes ásványvíz neve: „Szent

György-hegyi”. A kút/forrás neve: Szent György-hegyi kút. Fenntartó és üzemeltetõ: Bazalt-Víz Termelõ,

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1065 Budapest, Révay u. 3.) (68-7/OTH/2010).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 131/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Szentes B-17 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Csongrád Megyei Önkormányzat (6741 Szeged, Rákóczi tér 6.) fenntartásában és a

Dr. Bugyi István Kórház (6601 Szentes, Sima Ferenc u. 44-58.) üzemeltetésében lévõ Szentes B-17 OKK számú kút

vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi

(937-3/OTH/2009.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 132/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Tamási K-35 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Tamási Város Önkormányzat (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) fenntartásában és

az Építõ és Városüzemeltetõ Kft. (7090 Tamási, Szabadság u. 11.) üzemeltetésében lévõ Tamási K-35 OKK számú kút

vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi

(962-2/OTH/2009.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 133/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Gyomaendrõd B-4/A OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Gyomaendrõd Város Polgármesteri Hivatal (5500 Gyomaendrõd, Szabadság tér 1.)

fenntartásában és a Gyomaenrõdi Liget Fürdõ Kft. (5500 Gyomaendrõd, Erzsébet liget 2.) üzemeltetésében lévõ

Gyomaendrõd B-4/A OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát

továbbra is engedélyezi (50-3/OTH/2010.).

***
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 134/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Mezõtúr B-94/b OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Mezõtúr Város Önkormányzat (5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.) tulajdonában álló

Mezõtúr B-94/b OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát

továbbra is engedélyezi (942-3/OTH/2009.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 135/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Eger Török Fürdõ Tükör forrás vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal az Eger Termál Kft. (3300 Eger, Frank Tivadar út 5.) üzemeltetésében lévõ Eger Török

Fürdõ Tükör forrás vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is

engedélyezi (406-5/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 136/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Püspökladány B-179 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Püspökladány Város Önkormányzat (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.)

tulajdonában álló Püspökladány B-179 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz

megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (890-6/OTH/2009.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 137/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Algyõ-27 B-68 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal az Algyõ Nagyközségi Önkormányzat (6750 Algyõ, Kastélykert u. 40.) tulajdonában

álló Algyõ-27 B-68 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát

továbbra is engedélyezi (696-8/OTH/2009.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 138/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Tiszafüred B-65 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a TISZA-VÍZ Víztermelõ és Szolgáltató Kft. (5350 Tiszafüred, Örvényi út 124.)

tulajdonában álló Tiszafüred B-65 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz

megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (109-2/OTH/2010.).

***
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 139/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Zalakaros K-5 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. (8749 Zalakaros, Termál u. 4.) tulajdonában álló Zalakaros

K-5 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is

engedélyezi (920-4/OTH/2009.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 140/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Zalakaros K-8 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. (8749 Zalakaros, Termál u. 4.) tulajdonában álló Zalakaros

K-8 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is

engedélyezi (921-4/OTH/2009.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 141/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Balmazújváros B-202 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Balmazújváros Város Önkormányzat (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)

fenntartásában és a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (4060 Balmazújváros, Vasútsor 1/a.)

üzemeltetésében lévõ Balmazújváros B-202 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz

megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (974-2/OTH/2009.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 142/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Nyíregyháza K-365 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat (4431 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

fenntartásában és a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. (4431 Nyíregyháza, Szódaház u. 18.) üzemeltetésében lévõ Nyíregyháza

K-365 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is

engedélyezi (327-2/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 143/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Nyíregyháza K-368 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat (4431 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

fenntartásában és a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. (4431 Nyíregyháza, Szódaház u. 18.) üzemeltetésében lévõ Nyíregyháza

K-368 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is

engedélyezi (328-2/OTH/2010.).

***
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 144/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Nyíregyháza K-496 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat (4431 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

fenntartásában és a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. (4431 Nyíregyháza, Szódaház u. 18.) üzemeltetésében lévõ Nyíregyháza

K-496 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is

engedélyezi (329-2/OTH/2010.).

A „Mindent a betegekért – Omnia Pro Aegrota” Alapítvány közleménye
a személyi jövedelemadóból befolyt támogatási összeg felhasználásáról

Az Alapítvány (székhelye 1047 Budapest, Baross u. 105– 107.) közzéteszi, hogy 2009. adóévben a magánszemélyek

SZJA 1%-ából származó befizetéseibõl befolyt összeget, 121 286 Ft-ot ágynemû vásárlására fordította. Segítségüket és

támogatásukat köszönjük.

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. Bella Beáta

orvos

sz.o.okl.

(általános orvostan)

OSZB 1518/1992. szeptember 30.

napjától

Hajnal Jánosné

Háda Emma

gyógyszerész

sz.gy.okl.

(gyógyszerellátási és

gyógyszerügyi

szervezés)

OSZB 21/1991. szeptember 10.

napjától

Kaszab Zsuzsa

pszichológus

klinikai felnõtt

pszichológus

szakpszichológusi

okl.

OSZB 875/1995. szeptember 16.

napjától

Dr. Lukács Miklós

György

orvos

sz.o.okl.

(neurológia)

OSZB 1016/95. október 5. napjától

Megjegyzés: a táblázatban használt rövidítések jegyzéke:

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

= szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél

OSZB = Országos Szakképesítõ Bizottság

EFSZSZTB = Egészségügyi Felsõfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Tanács

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rövidítésjegyzék 

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

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

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

 
magyar állampolgárság 

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

= Orvosok (Gyógyszerészek) Országos  
Nyilvántartása 

OONYI/ 
GYONYI 

= Orvosok (Gyógyszerészek) Országos 
Nyilvántartásba vételéről szóló igazolvány 

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

 
szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél 

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

 

A nemzeti erőforrás miniszter pályázatot hirdet az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet főigazgatói feladatkörének 
közalkalmazotti kinevezéssel és határozatlan idejű megbízással történő betöltésére. 

Feladat: az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szabályai szerint. 

Pályázati feltételek: 
– egyetemi szintű végzettség; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett 
képesítés [e képesítés alól a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 4. §-a alapján a megbízó abban az esetben adhat felmentést, ha a 
pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek – a kinevezéstől számított 5 éven belül történő – megszerzését]; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat (megléte alól a megbízó felmentést adhat); 

– egészségügyi költségvetési intézményben szerzett vezetői gyakorlat. 

Előnyt jelentő feltételek: 
– egészségügyi gazdálkodási és stratégiai ismeretek; 

– angol- vagy németnyelv-tudás. 

A főigazgatói megbízás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– szakmai program; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről 
szóló igazolás); 

– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatai; 

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

Pályázati határidő: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történő 
megjelenést (2010. október 28.) követő 30. nap. 

A pályázatot a nemzeti erőforrás miniszternek címezve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Humánpolitikai Főosztályára (1051 Bp., 
Arany J. u. 6–8.) a fenti határidő lejártáig személyesen kell benyújtani. 

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. 
§-ában, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rend. 4. §-ában 
foglaltaknak megfelelően. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

 
*** 

 
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 

    
Szent Pantaleon K. Nonprofit 
Kft. 
ügyvezető főig. főorvosa 
2400 Dunaújváros, 
Korányi Sándor u. 4–6. 

Sebészeti Mátrix O. 
osztályvezető főorvos 
(41 ágyas sebészet, 10 ágyas 
érsebészet, valamint 
járóbeteg-szakellátás) 

– sebészeti, onkológiai szv., 
– 10 éves szakorv.gy., 
– tud. munkában való 
jártasság, 
– cs: személyes és részletes 
sz.ö., 
– képesítést igazoló okiratok 
másolata, 
– vez. gy.-t igazoló okiratok 
másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi e.b.,
– a kötelező folyamatos to-

– b: megegyezés. alapján, 
– h: a megjelenéstől számított 
15. nap, 
– e.h: a Sebészeti Szakmai 
Kollégium állásfoglalását 
követő 5. napon, 
– érdeklődni lehet: 
Schrammerné Gál Zita hu-
mánerőforrás-gazdálkodási 
osztályvezetőtől a 06 (25) 
550-108-as telefonszámon 
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A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    
vábbképzési időszak teljesíté-
sét igazoló okirat másolata, 
– OONY-ba való felvétel igazo-
lása, 
– sz. koncepcióval kapcsolatos 
elképzelések, illetve nyilatko-
zat a pályázati anyag elbírálá-
sában részt vevők betekintési 
jogáról 

    
*** 

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

Gyógyszerészeti O. 
szakgyógyszerész 

– szv. valamennyihez: 
– b: Kjt. szerint, 
– garzonházi férőhely 

    
 Közpi. Műtőszolgálat 

műtős szakasszisztens (3) 
– szakirányú szk.  

    
 Égésplasztikai Sebészeti O. 

szakorvos (2) 
– elsősorban sebészet szv., de 
anaesthesiologiai és intensiv 
th. szv.-val rendelkező 
orvosoknak is 

 

    
 Közpi. Anaesthesiologia és 

Intensiv Therapias O. 
szakorvos (4) 

–  szv., de szv. előtt álló orvo-
soknak is 
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A Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet (1041 Budapest, Nyár u. 103.) főigazgatója pályázatot hir-
det az Intézet ápolási igazgatói munkakörének betöltésére. 

Feladatok: 
A főigazgató közvetlen irányítása mellett a betegellátó osztályok és a központosított diagnosztikai és terápiás egységek, illetve 
a járóbeteg-ellátó részlegek szakdolgozói munkájának koordinálása. A betegcentrikus humánápolás megvalósítása, az ápolás-
gondozás területén a minőségügyi rendszer működtetése, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott további 
feladatok ellátása. 

Pályázati feltételek: 
– egészségügyi főiskola, diplomás ápoló, egészségügyi menedzser; 

– kórházi területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP program ismerete; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány. 

Előny: 
– nyelvismeret, minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ismerete. 
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A pályázathoz csatolandó: 
– szakmai önéletrajz; 

– diploma, szakképesítés másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a vezetői feladatokkal kapcsolatos elképzelések; 

– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogáról. 

Bérezés: a Kollektív Szerződés, illetőleg a felek közötti megállapodás szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: http://www.kszk.gov.hu portálon történő megjelenéstől számított 15. nap. Várható megje-
lenés: 2010. október 25. 

A pályázat elbírálása: a pályázatok a benyújtást követően 2010. december 2-áig elbírálásra kerülnek. 

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 
Jelentkezés: postai úton a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet  címére, 1041 Budapest, Nyár u. 103., 
Főigazgatóság. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Bocskai Tamás főigazgató nyújt, t: 360-0091, 390-4011. 
    

*** 
    

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete (2030 Érd, Felső utca 39.) pályázatot hirdet 1 fő 
reumatológiai szakrendelés vezető főorvosi állásra. 

A vezető főorvos feladata – a járóbeteg-szakellátás mellett – a szakrendelés munkájának megszervezése, a fizioterápiás és 
gyógytornaellátás felügyelete, a fenti szakmai tevékenységek összehangolása. 

Követelmény: 
– reumatológiai szakvizsga; 

– működési engedély; 

– 1 évet meghaladó szakorvosi gyakorlat; 

– felhasználói szintű számítógépes szakismeret. 

Elvárt kompetenciák: 
– jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Megjegyzés: a feladat vállalkozási szerződés keretében is ellátható. 

Előny: hosszabb idejű szakmai tapasztalat. 

A pályázathoz csatolandó: 
– orvosi diploma másolata; 

– szakvizsga-bizonyítvány másolata; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– igazolás a működési nyilvántartásba vételről. 

Jelentkezés: dr. Kőszegi Gábornál, az Intézet főigazgató főorvosánál., t: 06 (23) 365-600. Cím: 2030 Érd, Felső utca 39. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 11. 

A pályázat elbírálásának határideje: a megjelenést követő 30. nap. 

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 
    

*** 
    

Városi Ö. 
K-R. 
főig.-ja 
6300 Kalocsa, 
Kossuth Lajos u. 34–36. 

Non-invazív mátrix O. 
osztályvezető főorvos 
Feladatát képezi a 
szakmacsoport és a hozzá 
tartozó járóbeteg-szakellátás 
munkájának vez.-e és ir.-a 

– belgyógyászat és 
kardiológia szakirányú szv. 
valamennyihez: 
– orv. d., 
– 3 éves sz.gy., 
– 3 év vez.gy. (melytől a 
pályázatot véleményező 
bizottság indokolt esetben 
eltekinthet), 

valamennyihez: 
– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a Szakmai Kollégium 
véleményét  követő 30. nap, 
– lakás biztosított, 
– letelepedési támogatás, 
– pályázatok benyújtása: a K-R. 



 

20. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY  3061 

 

A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    
– cs: részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– OONY-ba vétel igazolása, 
– sz. program a betegellátás-
sal, illetve a vezetni kívánt 
osztállyal kapcsolatban, 
– írásbeli hozzájárulás ahhoz, 
hogy a pályázatot a vélemé-
nyező bizottság megismer-
hesse 

címére (6300 Kalocsa, Kossuth u. 
34–36.), 
– t: 06 (78) 564-001, 
– telefax: 06 (78) 564-137 

    
 Pathologia O. 

osztályvezető főorvos 
Feladatát képezi a 
szakmacsoport és a hozzá 
tartozó járóbeteg-szakellátás 
munkájának vez.-e és ir.-a 

– szakirányú szakorv. 
végzettség 

 

    
 Röntgen O. 

osztályvezető főorvos 
Feladatát képezi a 
szakmacsoport és a hozzá 
tartozó járóbeteg-szakellátás 
munkájának vez.-e és ir.-a 

– szakirányú szakorv. 
végzettség 

 

    
 Belgyógyászati 

Rehabilitációs O. 
osztályvezető főorvos 
Feladatát képezi a 
szakmacsoport és a hozzá 
tartozó járóbeteg-szakellátás 
munkájának vez.-e és ir.-a 

– belgyógyászat és 
rehabilitációs szv. 

 

    
*** 

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

Tüdőgyógyászati szakrende-
lés és gondozó 
vezető főorvos 

– orv. d., 
– tüdőgyógyász szv., 
– sz.gy., 
– e: vez.gy., 
– cs: a szervezeti egység 
működésére vonatkozó 
sz.vez. elképzelések, 
– részletes sz.ö., 
– szk.-t igazoló iratok máso-
lata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– beleegyező nyilatkozat a 
pályázat elbírálásában  részt 
vevők betekintési jogáról 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
15. nap, 
– az állás a pályázat elbírálását 
követően azonnal betölthető, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Kvarda Attila főig.-hoz a K. 
címére (8360 Keszthely, Ady E. 
u. 2.), a pályázaton feltüntetve 
a következő iktatószámot: 
564/2/2010 

    
*** 

    

Lenti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) pályázatot ír ki a Dr. Hetés Ferenc Szakor-
vosi Rendelőintézet intézményvezető-igazgatói magasabb vezetői megbízásának betöltésére az alábbi tartalommal: 

1. A munkáltatói jogkör gyakorlója: Lenti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 

2. A munkavégzés helye: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet, 8960 Lenti, Kossuth út 10. 
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3. A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkál-
tatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.  

A betöltendő magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető-igazgató  (megbízott vezető) 

A betöltendő munkakör megjelölése: szakorvos. 

4. A pályázat benyújtásának feltételei: 

a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség, 

b) egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett 
képesítés, valamint 

c) legalább ötéves vezetői gyakorlat, 

d) büntetlen előélet. 

5. A magasabb vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

6. A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2011. május 2. 

7. A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

– Feladata az intézmény vezetése, felelős annak működéséért és gazdálkodásáért. 

– Gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról. 

– Felügyeli az egészségügyi dokumentáció vezetését és szabályszerűségét. 

– Figyelemmel kíséri a betegjogok folyamatos érvényesülését. 

– Kivizsgálja a betegek által bejelentett panaszokat. 

– Folyamatos kapcsolattartás a betegjogi képviselővel. 

– Ellenőrzi a házirend végrehajtását. 

– Felügyeli az intézet higiénés rendjének biztosítását. 

– Az intézet által nyújtott szolgáltatások ellenőrzése. 

– Az intézet dolgozói továbbképzésének biztosítása és felügyelete. 

– Az intézmény szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, irányítása. 

– Munkáltatói jogkör gyakorlása. 

– Az intézmény belső ellenőrzésének szervezése. 

– Elkészíti az intézmény SZMSZ-ét, kötelezően előírt szabályzatait, az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, ren-
delkezéseket. 

– Folyamatos kapcsolattartás a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel. 

– Az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységének támogatása. 

– A vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységének folyamatos értékelése. 

8. Juttatások: 

Illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 

Egyéb juttatások jogszabály alapján. 

9. A pályázathoz csatolni kell: 

– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát, 

– részletes szakmai önéletrajzot, 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

– a legalább ötéves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást, 

– a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik és 
abba betekinthetnek, 

– nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség vállalásáról. 

10. A pályázati felhívás Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapján való közzété-
telének időpontja: 2010. október 15. 
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11. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 28. 

12. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés. 

A pályázatot Lenti Város Polgármesteri Hivatala címére (8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) kell benyújtani. A pályázattal kapcsolat-
ban érdeklődni a titkársági csoportvezetőnél lehet személyesen vagy a 06 (92) 553-924-es telefonszámon. 
    

*** 
    
Fejér Megyei Szent György K. 
főig.-ja 
8000 Székesfehérvár, 
Seregélyesi u. 3. 

Sárbogárd Rendelőintézet 
vezető főorvos 
Feladata: a vez. m.-kör mellett a 
szakképzettségének megfelelő 
szakrendelés ellátása 

– sebészeti szv. 
traumatológiai gyakorlattal 
vagy belgyógyászat, 
– legalább 10 éves sz.gy., 
– e: vez.gy., 
– cs: pályázat, önéletrajz 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
–  az R. felújítása KDOP-2007-
5.2.1 uniós támogatással 
folyamatban, 
– a sárbogárdi Ö. lakást biztosít, 
– pályázatok benyújtása: az I. 
főig.-jához, 
– érdeklődni lehet dr. 
Jachymczyk György orv.-Ig.-tól 
a 06 (22) 535-692-es telefon-
számon 

    

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

Bőrgyógyászati O. 
osztályvezető főorvos 

– orv. d., 
– szakirányú szv., 
– számítógép felhasználói 
szintű ismerete, 
– cs: d. másolata, 
– szv.biz. másolata, 
– igazolás OONY-ba vételről,
– sz. program, 
– sz. ö. 

– igény esetén orvos-nővér 
szállón elhelyezés, 
– pályázatok benyújtása: 
Bartus Péter humánerőforrás- 
gazdálkodási osztályvezetőhöz 
az I. címére (8200 Veszprém, 
Kórház u. 1.), 
– további részletek: 
www.vmkorhaz.hu 
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Budapest 

    

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Humán Főosztály Egészségügyi Osztályára felvételt hirdet az alábbi beosztásban: 

1 fő háziorvos közalkalmazott (hivatali munkarend 8 órás). 

A beosztás betöltésének feltételei: 
– orvosi egyetemi végzettség; 

– háziorvosi  vagy belgyógyász szakvizsga; 

– pszichológiai és egészségügyi alkalmasság; 

– magyar állampolgárság; 

– Budapesthez 80 km-en belüli bejelentett lakhely; 

– büntetlen előélet; 

– bérezés megegyezés szerint. 

A pályázathoz csatolandó: 
– kézzel írott, esszétípusú önéletrajz; 

– bizonyítvány, oklevél másolata. 
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Jelentkezési határidő: 2010. december 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 15. 

A pályázat beadásának módja: írásban, zárt borítékban a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Humán Főosztály Egészségügyi 
Osztály osztályvezető főorvosának, dr. Dócs Lászlónak címezve (1081 Budapest, Dologház u. 1.). 

Érdeklődni lehet: a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Humán Főosztály Egészségügyi Osztályán dr. Dócs László főorvosnál (1081 
Budapest, Dologház u. 1.) a 459-2490-es telefonszámon. 
    

Baranya megye 
    

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. (7815 Harkány, Zsigmondy s. 1.) felvételt hirdet szakorvosi 
munkakörbe az alábbi szakképesítéssel: 

– ortopéd szakorvos, 

– kardiológus szakorvos. 

Kérem, önéletrajzzal jelentkezzenek. 

Cím: Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. 7815 Harkány, Zsigmondy s. 1. 

E-mail cím: gyogyfurdokorhaz@gyogykor.hu; munkaugy@harkanykorhaz.hu. 

Telefon: 06 (72) 580-909 munkaügyi osztály. 
    

*** 
    

A Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium (7300 Komló-Sikonda, Fürdő u. 4.) pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöl-
tésére 30 órás rész- vagy 40 órás teljes munkaidős foglalkoztatásra. 

Betöltendő munkakörök: 
– belgyógyász szakorvos, 

– reumatológus szakorvos. 

Illetmény megállapítására a Kjt. rendelkezései az irányadók, + munkahelyi döntés. 

A pályázat leadási határideje: a megjelenéstől számított 30. nap. 

A pályázatokat a végzettségeket igazoló okmányokkal az alábbi címre kérjük beküldeni: 

Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium, Giliczéné Sándor Judit főigazgató. 

7300 Komló-Sikonda, Fürdő u. 4. t: 06 (72) 482-225/112. 

A borítékon kérjük feltüntetni: „Álláspályázat”. 
    

Bács-Kiskun megye 
    
Városi Ö. 
K-R. 
főig.-ja 
6300 Kalocsa, 
Kossuth Lajos u. 34–36. 

Invazív 
(Sebészet-Szül.-Nőgyógy.) 
Mátrix O. 
nőgyógyász szakorvos, orvos 
sebész szakorvos, orvos (2) 

valamennyihez: 
– orv. d., 
– szakorvos esetében 
szakirányú szv., 
– cs: részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– OONY-ba vétel igazolása, 
– írásbeli hozzájárulás ahhoz, 
hogy a pályázatot a vélemé-
nyező bizottság megismer-
hesse 

valamennyihez: 
– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 30. nap,
– lakás biztosított, 
– letelepedési támogatás, 
– pályázatok benyújtása: a K-R. 
címére (6300 Kalocsa, Kossuth u. 
34–36.), 
– t: 06 (78) 564-001, 
– telefax: 06 (78) 564-137 

    
 Tüdőgyógyászati O. 

szakorvos, orvos (2) 
  

    
 Psychiatriai O. 

psychiatriai szakorvos, orvos (2)
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 Röntgen 

szakorvos, orvos (2) 
  

    
 Krónikus betegellátó O. 

szakorvos, orvos 
  

    
 Közpi. anaesthesiologiai és 

intenzív therapias O. 
szakorvos 

  

    
 Non-invazív 

(Belgyógyászat-
Ideggyógyászat) 
Mátrix O. 
ideggyógyász szakorvos, orvos 

  

    
 Járóbeteg-szakellátás 

Bőrgyógyászat 
szakorvos 

  

    
 Járóbeteg-szakellátás 

Onkológia 
szakorvos 

  

    
 Gyermekszakrendelés 

szakorvos, orvos 
  

    
 Közpi. Lab. 

szakorvos 
  

    
*** 

    

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28.) a fenntartásában lévő Fogorvosi 
Szolgálat fogorvosi álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki az alábbi feltételek mellett. 

Munkahely és munkakör megnevezése: Fogorvosi Szolgálat, 6421 Kisszállás, Petőfi u. 22., fogorvos. 

A Szolgálathoz tartozó lakosságszám: 2660 fő. 

Vállalkozási formában vagy közalkalmazotti jogviszonyban, területi ellátási kötelezettséggel, iskolafogászattal. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú végzettség; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolandó: 
– 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– diploma hiteles másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– szakképesítést tanúsító okiratok hiteles másolata; 

– fogorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány másolata; 

– amennyiben a pályázó vállalkozóként kívánja feladatát ellátni, akkor a vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata; 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok másolata; 

– a szolgálat betöltésének kezdő időpontja: 2011. január 1. 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék. 

Pályázat benyújtása: 1 példányban, zárt borítékban (a borítékon feltüntetve: „Fogorvosi pályázat”) postai úton, ajánlott 
küldeményként Kisszállás Község Önkormányzat 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28. címre. 

A pályázat beérkezésének határideje: a megjelenéstől számított 30. nap 12 óra. 
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A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül. 

A pályázati eljárás során a pályázónak a képviselő-testület előtt meg kell jelennie és szóban előadni a részletes elképzeléseit. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Kispál István polgármestertől a +36 (70) 331-3492-es telefonszámon. 
    

Békés megye 
    

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
    
Legyesbénye Község Ö. 
3904 Legyesbénye, 
Rákóczi u. 82. 

Háziorvosi Szolgálat 
(Legyesbénye, Rákóczi u. 67.) 
háziorvos 

– háziorvosi szv., 
– büntetlen előélet, 
– cs: iskolai v.-et igazoló okirat 
másolata, 
– részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat a pályázati anyag 
kezeléséről, 
– háziorvosi alkalmassági 
igazolás 

– b: Kjt. szerint, illetve vállalko-
zói jogviszony esetén MEP 
szerződés szerint, 
– h: 2010. XI. 15. Kormányzati 
Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ 
(KSZK) portálon közöltek 
szerint, 
– e. h.: 2010. XI. 22., 
– az állás betölthető: 2010. XII.  
1-jétől, 
– a kinevezés határozatlan időre 
szól, 
– közalkalmazotti vagy 
vállalkozói jogviszonyban, 
– pályázatok benyújtása: 
Hlivják László polgármesterhez 
az Ö. címére (3904 
Legyesbénye, Rákóczi u. 82.), a 
borítékon feltüntetendő az 
azonosító szám: 2-16/2010., 
valamint a m.-kör megnevezé-
se: „Háziorvos” 
– t/f: 06 (47) 368-212 

    
Csongrád megye 

    
Fejér megye 

    

A Mór Városi Kórház-Rendelőintézet (8060 Mór, Kórház u. 21.) pályázatot hirdet átalakított Belgyógyászati Osztályára, közal-
kalmazotti jogviszonyban betöltendő belgyógyász orvosi munkakör ellátására, egy fő részére. 

Pályázati feltétel: belgyógyász szakvizsgával vagy belgyógyász gasztroenterológus szakvizsgával rendelkező orvos. Szakvizsga 
előtt álló szakemberek pályázatát is elfogadjuk. 

Bérezés a közalkalmazotti (Kjt.) bértábla alapján, illetve kiegészítő tevékenység ellátása esetén megegyezés szerint. 

Szolgálati lakást szükség esetén biztosítunk. 

A pályázatot a Kórház titkárságára kérjük megküldeni. 
    

*** 
    
Fejér Megyei Szent György 
K. 
főig.-ja 
8000 Székesfehérvár, 
Seregélyesi u. 3. 

Pszichiátriai Rehabilitációs 
O. 
orvos, szakorvos 

– pszichiátria szk. (lehet szv. 
előtt álló is), 
valamennyihez: 
– cs: pályázat, önéletrajz 

– b: Kjt. szerint, 
– orvosszállón férőhely 
valamennyihez: 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Jachymczyk György orv.-Ig.-hoz 
 

 Bőrgyógyászati O. 
szakorvos 

– bőrgyógyász szk. – b: Kjt. szerint, 
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 Gyermeksebészeti O. 

szakorvos 
– gyermeksebész szk., 
– e: többéves sz.gy. 

– b: Kjt. szerint, 
 

    
 Radiológiai O. 

szakorvos  
orvos (2) 

– szk., (de lehet szv. előtt álló 
is) 
– e: intervenciós radiológiai 
jártasság 

– b: kiemelt, 
– orvosszállón férőhely 

    
 Szemészeti O. 

szakorvos 
– szemészet szk. (lehet szv. 
előtt álló is) 

– b: Kjt. szerint, 
 

    
 Belgyógyászati O. 

orvos, szakorvos 
– belgyógyász szk. (lehet szv. 
előtt álló is) 

– b: Kjt. szerint, 
 

    
 Belgyógyászati O. 

szakorvos 
Feladat: kl.-ai nefrológia és 
Dialízis Központ ellátása 

– nefrológiai szk. – b: megállapodás szerint, 
 

    
 Kardiológiai Rehabilitációs 

O. 
szakorvos 

– kardiológiai rehabilitációs 
szv. 

– b: megállapodás szerint, 
 

    
 Onkológiai O. 

szakorvos (2) 
– belgyógyász, onkológus szv. – b: Kjt. szerint, 

 
    
 Pulmonológiai O. 

szakorvos (2) 
– tüdőgyógyász szk. (lehet szv. 
előtt álló is) 

– b: Kjt. szerint, 
 

    
 Szülészet-Nőgyógyászat 

szakorvos 
– szülészet-nőgyógyászat szk. 
(lehet szv. előtt álló is) 

– b: Kjt. szerint, 
 

    
 Szent György K. 

Csákvári Gyógyintézete 
Belgyógyászati O. 
szakorvos (2) 

– belgyógyászat szk. (lehet 
szv. előtt álló is) 

– b: Kjt. szerint, 
– lakhatási lehetőség biztosított 

    
 Sürgősségi Betegellátó O. 

orvosok, szakorvosok 
– belgyógyászat, 
aneszteziológiai és int. th. szv.,
– e: oxyológia, sürgősségi 
orvostan szv. bármelyike, 
– lehet szv. előtt álló is 

– b: kiemelt 
– az állás azonnal betölthető 

    
 Idegsebészeti O. 

orvos, szakorvos (2) 
– szk. (lehet szv. előtt álló is) – b: Kjt. szerint, 

 
    
 Haematologiai O. 

orvos, szakorvos 
– szk. (lehet pályakezdő is) – b: Kjt. szerint, 

 
    

*** 
    
Vértesacsa Község Ö. 
8089 Vértesacsa, 
Vörösmarty u. 2. 

háziorvos 
– vállalkozási formában, 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– iskola-eü. feladatok 
ellátásával, 
– hétközi és hétvégi 
ügyeletben való részvétellel 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend.-
ben előírt egyéb feltételeknek 
való megfelelés, 
– büntetlen előélet, 
– saját gépkocsi és vez. 
engedély, 
– cs. orv. d. másolata, 
– MOK helyi szervezetének 

– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– az állás betölthető: 2011. 
február 1-jétől, 
– 3 szobás összkomfortos lakás 
biztosított, 
– pályázatok benyújtása: a P.H. 
címére (8089 Vértesacsa, 
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véleményezése a működtetési 
jog megszerzésére, 
– személyes bemutatkozás a 
Képv.-test. felé, 

Vörösmarty u. 2.), 
– a Képv.-test. fenntartja jogát, 
hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa,
– további információ beszerez-
hető: Széll Ferenc polgármes-
tertől a 06 (22) 594-040-es 
telefonszámon 

    
Győr-Moson-Sopron megye 

    

Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (9300 Csorna, Szent István tér 22.) pályázatot hirdet fogorvosi alapellátás 
körébe tartozó feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására. 

Ellátandó feladat: 
A csornai 4. számú vegyes fogászati körzet fogászati és iskolafogászati feladatainak ellátása területi ellátási kötelezettséggel, 
vállalkozási formában (gazdálkodó szervezeti formában vagy magánorvosként), az önkormányzattal kötött feladatellátási szer-
ződés alapján.  

Az ellátandó körzet területét részletesen Csorna Város Önkormányzat Képviselő-testületének Csorna város területén háziorvosi, 
fogorvosi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló 14/2002. (VII. 5.) rendelete tartalmazza.  

A körzet lakosságszáma 2010. június 1.: 4607 fő. 

A feladatellátás helye: Egészségház 9300 Csorna, Soproni u. 64. 

A heti minimális rendelési idő 30 óra. 

Az önkormányzati tulajdonú rendelő térítésmentes használatát és a rendelő fenntartási költségeit (áram, fűtés, víz, csatorna) az 
önkormányzat biztosítja. A rendelőnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 
szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak megfelelő berendezését és felszerelését a pályázónak kell biztosítania, 
illetve a feladatellátással kapcsolatos minden egyéb költséget a pólyázónak kell viselnie.  

A működés finanszírozása a mindenkori OEP-finanszírozás szerint történik, közvetlenül az OEP-pel kötött finanszírozási szerző-
dés alapján. 

Pályázati feltételek: 
– a fogorvosi tevékenységre vonatkozó jogszabályokban előírt iskolai végzettség; 

– az egészségügyi államigazgatási szerv által a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásának vagy a működtetési jog 
meglétének igazolása; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettség(ek)et, szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata; 

– az egészségügyi államigazgatási szervnek (ÁNTSZ területileg illetékes regionális intézete) a működtetési jog engedélyezési 
feltételei fennállásáról vagy a működtetési jog meglétéről szóló igazolása; 

– vállalkozói igazolvány vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázó nyilatkozata, hogy a rendelőnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltéte-
lekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak megfelelő berendezését és felszerelését vállalja; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a pályázati anyagát megismerhetik; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztésnek a képviselő-
testület illetékes bizottsága és a képviselő- testület nyilvános ülésén történő tárgyalásához. 

A tevékenység kezdete: a pályázat elbírálását követően, megállapodás szerint (legkorábban 2010. november 1.). 

A szerződés időtartama: határozatlan idejű. 

A pályázat benyújtásának határideje:  a megjelenést követő 30. nap. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, ajánlott küldeményként a következő címre: Csorna Város Polgármesteri 
Hivatala, dr. Turi György polgármester 9300 Csorna, Szent István tér 22. A borítékon kérjük feltüntetni: „Fogorvosi pályázat”. 

A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázat benyújtásának feltétele, hogy azt legkésőbb a benyújtási határidő napján 
ajánlott küldeményként postára adják.  
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A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülés. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a képviselő-testület illetékes bizottsága véleményezését követően a pályázat 
elbírálásáról Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.  

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető dr. Turi György polgármestertől a 06 (96) 590-112-es telefonszámon. 

A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
    

Hajdú-Bihar megye 
    

Heves megye 
    

Jász-Nagykun-Szolnok megye 
    
Szent Erzsébet Kórház 
Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 
5100 Jászberény, 
Szelei út 2. 

Fekvőbeteg-ellátásban 
anaesthesiologia-intenzív 
therapia szakorvos 
rehabilitációs szakorvos 

 valamennyihez: 
– b: és lakásmegoldás 
személyes megbeszélés 
alapján, 
– a szabályszerűen összeállított 
pályázat benyújtása  a K. címé-
re (5100 Jászberény, Szelei út 
2.), 
– a pályázatokról bővebb felvi-
lágosítást dr. Bálint Péter ügy-
vezető és Jánosiné Kiss Zsu-
zsanna mb. ápolási Ig. ad sze-
mélyesen vagy telefonon 

    
 Sebészeti típusú mátrix O. 

keretén belül működő 
szülész-nőgyógyász szakorvos 

  

  
 

  

 Belgyógyászati típusú mát-
rix O. keretén belül működő
belgyógyász szakorvos 
csecsemő- és gyermekgyógyász 
szakorvos 

  

    
 Járóbeteg-ellátásban 

tüdőgyógyász szakorvos 
orthopéd szakorvos 
bőrgyógyász szakorvos 
psychiater 
neurológus szakorvos 
reumatológus szakorvos 

  

    
Komárom-Esztergom megye 

    

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya II., Dózsa Gy. u. 77.) főigazgatója pályáza-
tot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre. 

Aktív fekvőbeteg osztályára: belgyógyász-kardiológus, belgyógyász-gastroenterologus, idegsebész, tüdőgyógyász, neurológus, 
pszichiáter szakorvosok részére. 

Sebész, traumatológus, valamint fül-orr-gégész szakorvos részére határozott időre, várhatóan 1 éves időtartamra. 

Krónikus fekvőbeteg osztályára: tüdőgyógyász, neurológus, pszcichiáter, belgyógyász vagy gerontológus szakorvosok részére. 

Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: radiológus, nukleáris medicina (részmunkaidőben) szakvizsgával rendelkező 
szakorvosok részére. 
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Az alábbi állások munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban is betölthetők (szabadfoglalkozás vagy vállalkozás): 
gyermeksebész – heti 6 órában, 

gyermekszemész– heti 10 órában. 

Valamennyi pályázathoz: 

Bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint. 

Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésnek megfelelő szakorvosi tevékenység végzése. 

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. november 12. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 15 napon belül. Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 

A pályázati felhívás a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapján is megtekinthe-
tő 2010. október 27-től. 

Garzonházban férőhely biztosított. 

A pályázati anyagot a Főigazgatói Titkárságra (fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) dr. Fain András orvos 
igazgatóhoz kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.). A borítékra ráírandó: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”. 
Telefon: 06 (34) 515-470. 
    

Nógrád megye 
    

Pest megye 
    

Tápióság Község Önkormányzata (2253 Tápióság, Bicskei út 3.) pályázatot hirdet fogorvos munkakör betöltésére. 

A jogviszony jellege: vállalkozási formában történő ellátás és az önkormányzattal egyéni megállapodás kötése. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, de a részmunkaidős feladatellátás megbeszélhető. 

A munkavégzés helye: Tápióság, Bicskei u. 8. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a fogorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel (egy körzet a teljes 
település, lakosságszám: 2763), valamint iskolafogászat. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, fogszakorvos. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, nyilatkozatok: 
– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati  anyagot megismerhessék; 

– nyilatkozat arról, hogy az elbírálást nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri-e. 

A pályázati kiírás közzétételének további helye: Tápióság község honlapja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2011. január 1-jével tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30. nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Soltiné dr. Pap Anikó jegyző nyújt a 06 (29) 465-575-ös telefonszámon. 
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A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Tápióság Község Önkormányzata címére történő megküldé-
sével (2253 Tápióság, Bicskei u. 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Fogorvos” vagy  
elektronikus úton a jegyzo@tapiosag.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a képviselő-testület dönt az Egészségügyi Közlönyben való megjelenést követő 30. nap után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az állás vállalkozóként tölthető be, az önkormányzat a praxisjogot 
díjmentesen átadja. Fogorvosi rendelő ingyenes bérlete a tevékenység ellátásához, de a közüzemi díjakhoz hozzá kell járulni. 
    

Somogy megye 
    

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
    

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP-6.2.4./A-09/1-2010-0041 Foglalkoztatás 
támogatása A) komponens: „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” támogatási rendszeréhez benyújtott 
„Orvosok a pszichiátria szolgálatában” című pályázat  keretében a Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nagykálló pszichiáter szakorvos vagy szakorvosjelölt munkakörben felvételt hirdet. 

Pályázati feltételek: 
– pszichiáter szakorvos vagy szakgyakorlatos szakorvosjelölt, pszichiátriai irányultsággal; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasságról szóló nyilatkozat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– szakirányú területen szerzett többéves szakmai gyakorlat. 

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

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;  

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Elvárt kompetenciák: 
Kiváló szintű: 

– kommunikációs, problémamegoldó készség, rendszerszemlélet; 

– terhelhetőség, rugalmasság; 

A pályázó feladata: 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. Nagykállói tagvállalatánál 
pszichiátriai feladatok ellátása a fekvőbeteg-ellátásban és a járóbeteg-szakrendelésen egyaránt. 

Egyéb információk: 
– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem 
áll foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás a TÁMOP 6.2.4 alapján; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidejét követő 15 napon belül; 

– a munkakör betölthető: a pályázat elbírálásának határidejét követő 20 napon belül. 

Jelentkezés módja és határideje: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Papp 
Ildikó – személyügyi osztályvezető részére. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az 
Orvosok a pszichiátria szolgálatában – a Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Kft. pszichiáter pozíciójára”. 
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Tolna megye 

    

Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.) az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a 
alapján pályázatot hirdet a II. számú háziorvosi körzetben felnőtt háziorvosi feladatok közalkalmazotti jogviszonyban, majd a 
későbbiekben vállalkozási formában történő ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, három hónap próbaidő kikötésével vagy 
vállalkozói szerződés kötése határozott időre. A település központi ügyeletbe tartozik. Szükség esetén szolgálati lakás biztosított. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő vagy lehetőség szerint vállalkozási megbízás. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), továbbá Fadd 
nagyközség polgármesterének az egyéb juttatásairól szóló munkáltatói intézkedésében, valamint a cafetériaszabályzatban 
foglalt rendelkezései az irányadók. 

Feladatok: 
– felnőtt háziorvosi ellátás területi ellátási kötelezettséggel; 

– hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való részvétel. 

Pályázati feltételek: 
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt képesítés és az ott, 
valamint a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek; 

– büntetlen előélet; 

– háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása; 

– „B” kategóriás jogosítvány és saját tulajdonú gépkocsi a terület ellátásához. 

Előnyt jelent: 
– háziorvosi (körzeti orvosi) területen szerzett legalább 2 éves gyakorlat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát; 

– a végzettséget, valamint a szakorvosi szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolatát; 

– amennyiben szakmai gyakorlattal rendelkezik, úgy az azt igazoló okirat(ok) hitelesített másolatát; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolványt, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okiratot 
(alapszabályt) és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát; 

– az Orvosok Országos Nyilvántartásba vételt igazoló igazolvány hitelesített másolatát; 

– a működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát vagy a működtetési jog megszerzése feltételeinek fennállását 
igazoló illetékes ÁNTSZ határozatát; 

– adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyag elbírálásában 
részt vevők a pályázatot megismerjék és abba betekintsenek, valamint nyilatkozatot a háziorvosi körzet elbírálásának módjáról 
(közalkalmazottként vagy vállalkozóként) és arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalása során nyílt vagy zárt ülést kér. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 napon belül. 

A pályázat benyújtásának helye és módja: a pályázatot postai úton „Háziorvosi pályázat” megjelöléssel ellátva Fadd 
nagyközség polgármesteréhez kell benyújtani (7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.). 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő képviselő-testületi ülésen. A pályá-
zattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Fülöp János polgármestertől a 06 (74) 447-998-as telefonszámon. 

A képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást bármikor eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa. 
    

Vas megye 
    

Veszprém megye 
    

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8400 Ajka, Szabadság tér 12.) pályázatot hirdet az ajkai IV. számú házior-
vosi körzet – vállalkozási formában történő működtetéssel – háziorvosi feladatainak ellátására. 

A feladatellátás helye: ajkai IV. számú háziorvosi körzet (8400 Ajka, Semmelweis u. 1.) ellátási területén, 2009. december 31-ei 
állapot szerint 2377 fő nyilvántartott létszámmal. 
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A feladatellátás módja: 
– feladatátvállalási szerződés alapján vállalkozási formában; 

– területi ellátási kötelezettséggel, valamint központi ügyeletben való részvétellel. 

Pályázati feltételek: 
– orvosi diploma; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség; 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány; 

– nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a jelölt pályázati anyagát. 

Egyéb információ: 
– feladatellátás időtartama alatt a rendelő használatával kapcsolatos kiadások (közüzemi díjak megfizetése, berendezés, vala-
mint felszerelés biztosítása) a háziorvost terhelik; 

– szükség esetén önkormányzati bérlakás biztosított; 

– az önkormányzat a működtetési jogot térítésmentesen kívánja biztosítani azzal, hogy az önkormányzattal feladatátvállalási 
szerződést kötő egészségügyi vállalkozásnak vállalni kell a szerződés megkötését követő 6 éven át az adott háziorvosi körzetre 
vonatkozó háziorvosi feladatok ellátását. 

A pályázat benyújtása: a megjelenéstől számított 30. nap. 

Elbírálási határidő: a pályázati határidő lejártát követő soron következő képviselő-testületi ülés, de legkésőbb a 45. nap. 

A háziorvosi feladatellátás az elbírálást és a szükséges hatósági engedélyek rendelkezésre állását követően azonnal megkezd-
hető. 

A pályázat benyújtása: Ajka Város Önkormányzata polgármesterének címezve (8400 Ajka, Szabadság tér 12.). 

Felvilágosítás a 06 (88) 521-102-es telefonszámon vagy személyesen kérhető. 
 
    

*** 
    
Dáka Község Ö. 
8592 Dáka, 
Dózsa Gy. u. 95. 

Háziorvos 
– háziorvosi teendők ellátása 
több községben, 
– területi ellátási kötelezett-
séggel (ellátottak száma: 1341 
fő), 
– közalkalmazotti vagy 
vállalkozói jogviszony 
keretében 

– büntetlen előélet, 
– eü. alkalmasság, 
– „B” kategóriás jogosítvány és 
saját tulajdonú gépkocsi a 
területi ellátáshoz, 
– háziorvosi szv. vagy licenc-
vizsga, 
– felhasználói szintű informa-
tikai rendszerismeret, 
– cs: személyi és sz.ö., 
– v.-et igazoló 
dokumentumok, szv.-t 
tanúsító okiratok másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– hozzájárulás a pályázati 
anyag elbírálásában részt 
vevők általi megismeréshez, 
– a háziorvosi körzet ellátásá-
nak módjáról szóló nyilatkozat 
(önállóan vagy alkalmazott-
ként), 

– h: 2010. XI. 30-ig, 
– e. h.: a h. lejártát követő Képv.-
test. ülésen, 
– a m.-kör a pályázatok elbírá-
lását követően azonnal betölt-
hető, 
– pályázatok benyújtása: az  Ö. 
polgármesteréhez címezve 
személyesen vagy postai úton 
(8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 95.), a 
borítékon feltüntetendő: „Há-
ziorvosi pályázat”, 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatban további 
információt Végh József 
polgármester nyújt a 06 (30) 
957-1402-es telefonszámon 
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– vállalkozói tev.-et igazoló 
okirat (vállalkozóként történő 
ellátás esetén) 

    
*** 

    
Veszprém Megyei 
Csolnoky Ferenc K. 
Nonprofit Zártkörűen Mű-
ködő Rt. 
8200 Veszprém, 
Kórház u. 1. 

neurológus 
tüdőgyógyász 
patológus 
pszichiáter 
urológus 
szemész 
aneszteziológus 
radiológus 
sürgősségi szakorvos vagy 
szakorvosjelölt 

valamennyihez: 
– orv. d., 
– szakirányú szv., 
– számítógép felhasználói 
szintű ismerete, 
– cs: d. másolata, 
– szv. biz. másolata, 
– igazolás OONY-ba vételről, 
– sz.ö. 

– igény esetén orvos-
nővérszállón elhelyezés 
biztosított, 
– pályázatok benyújtása: Bartus 
Péter humánerőforrás-
gazdálkodási osztályvezetőhöz 
a K. címére (8200 Veszprém, 
Kórház u. 1.), 
– további részletek: 
www.vmkorhaz.hu 

    
Zala megye 

 
 

 
 

Praxisjog átadása 

„DR. VIKTOR” Orvosi BT. (5130 Jászapáti, Petőfi S. u. 4–6.) háziorvosi praxist kínál eladásra. 

Háziorvosi praxis: 

– felnőtt körzet ellátása, 

– területi ellátási kötelezettség, 

– vállalkozási formában, 

– központi ügyelet megoldott, 

– praxisjog jutányosan, 

– ellátottak száma: 1400 fő, 

– lakás megbeszélés tárgya, 

– Érdeklődni lehet: dr. Viktor Ludmillától a 06 (20) 808-414-es telefonszámon. Egyéb feltétel a Ptk.-ban foglaltak szerint. 
 

 
 
 

Pályázati hirdetmények gyógyszerészi, gyógyszertári asszisztensi állásokra 
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Az Országos Idegtudományi Intézet (OITI) főigazgatója (1145 Budapest, Amerikai út 57.) pályázatot hirdet az alábbi munkakör 
betöltésére. 

Munkahely: Intézeti Gyógyszertár. 

Munkakör: gyógyszerész, vezetői megbízással. 

Feladatkör: az intézeti gyógyszertár munkájának irányítása. Az intézeti osztályok, betegek, diagnosztikai laboratóriumok részére a 
gyógyszer-, vegyszer- és kötszerellátás biztosítása. Az osztályok, egységek gyógyszerfelhasználásának ellenőrzése. Az intézetben lévő 
zártforgalmú patika működtetése. 

Pályázati feltételek: 
– gyógyszerész diploma; 

– szakgyógyszerészi képesítés; 

– legalább 3 éves, kórházban eltöltött gyakorlat; 
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– részletes szakmai önéletrajz; 

– szakmai, vezetői koncepció; 

– diploma, szakképesítés másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 

Előnyt jelent: 
– vezetői gyakorlat; 

– kórházi vagy klinikai gyógyszerészi szakvizsga. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 31. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 30. 

A pályázat benyújtása: dr. Gusztonyi Ágnes főigazgatóhoz az OITI címére (1145 Budapest XIV. ker., Amerikai út 57.). 

Egyéb információk: 
– a kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyra, a vezető gyógyszerészi megbízás határozatlan idejű vezetői 
megbízásra szól; 

– bérezés: a Kjt. alapján; 

– érdekeltségi rendszer a zárforgalmi patika működtetéséből adódó nyereségből; 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 
    

*** 
 

    
Városi Ö. 
K-R. 
főig.-ja 
6300 Kalocsa, 
Kossuth Lajos u. 34–36. 

Gyt. 
főgyógyszerész 

– szakgyógyszerész d., 
– legalább 5 év sz.gy., 
– gyógyszerész-kamarai 
tagság, 
– cs: részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b. 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 30. 
nap, 
– lakás biztosított, 
– pályázatok benyújtása: a K-R. 
címére (6300 Kalocsa, Kossuth 
u. 34–36.), 
– t: 06 (78) 564-001, 
– telefax: 06 (78) 564-137 

    
*** 

    
Fejér Megyei Szent György K. 
főig.-ja 
8000 Székesfehérvár, 
Seregélyesi u. 3. 

Közpi. Gyt. 
gyógyszerész 

– szk. (lehet pályakezdő is), 
– cs: önéletrajz 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– orvosszállón férőhely 
biztosított, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Jachymczyk Györgyhöz  
az I. orv.-Ig.-jához, 
– érdeklődni lehet: Gidai 
Henriette főgyógyszerésznél, 
– t: (22) 535-517 

    
*** 
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Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya II., Dózsa Gy. u. 77.) főigazgatója 
pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban szakgyógyszerészi álláshelyre. 

Pályázati feltétel: 
– gyógyszerész diploma; 

– szakgyógyszerész végzettség. 

Bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint. 

Feladata: manuális készítmények előállítása, gyári gyógyszerek megrendelése, bevételezése és kiadása az osztályoknak. Az 
intézményben citosztatikus keverékinfúzió előállítása történik a gyógyszertár keretein belül. Alkalomszerűen ebben a tevékeny-
ségben is részt kell vennie az állást elnyerő gyógyszerésznek. 

A jelentkezéshez csatolandó: 
– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat; 

– GYONY-ba történt felvétel igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2010. november 12. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati felhívás a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapján is megtekinthe-
tő 2010. október 27-től. 

Garzonházban férőhely biztosított. 

A pályázati anyagot a Főigazgatói Titkárságra (fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) dr. Fain András orvos 
igazgatóhoz kérjük benyújtani (2800 Tatabánya II. Dózsa Gy. út 77.). A borítékra ráírandó: „Pályázat szakgyógyszerészi 
álláshelyre”. Telefon: 06 (34) 515-470. 
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A Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház főigazgatója (1089 Budapest, Üllői u. 86.) pályázati felhívásai. 

Anyatejgyűjtő állomásra: vezető. 

Feladat: a munkacsoport szakmai irányítása. 

Feltétel: 
– csecsemő- és gyermekápolói végzettség; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

Előny: 
– gyakorlat tápszerkonyha, anyatejgyűjtés területén; 

– vezetői gyakorlat; 

– egészségügyi menedzser szakképesítés (OKJ is). 

CT intervenciós Osztályra: vezető asszisztens. 

Feladat: a munkacsoport szakmai irányítása. 

Feltétel: 
– egészségügyi főiskola képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens szakképesítés; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 
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Előny: 
– szakirányú területen szerzett gyakorlat; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés vagy folyamatban lévő tanulmányok; 

– vezetői gyakorlat. 

A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– rövid vezetési és szakmai koncepció; 

– a képesítést igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési nyilvántartásba vételről igazolás másolata; 

– nyilatkozat, mely szerint a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tagja megismerheti. 

Bérezés: Kjt. alapján. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 15. nap. 

A pályázatot Tóth Katalin humánerőforrás-gazdálkodási osztályvezetőnek címezve (1089 Budapest, Üllői u. 86.) 3 példányban 
kell benyújtani. 

Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető. 
    

*** 
    
Szent Erzsébet Kórház 
Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 
5100 Jászberény, 
Szelei út 2. 

OKJ ápoló (2) 
dietetikus 

 valamennyihez: 
– b: és lakásmegoldás személyes 
megbeszélés alapján, 
– a szabályszerűen összeállított 
pályázat benyújtása  a K. címére 
(5100 Jászberény, Szelei út 2.), 
– a pályázatokról bővebb felvi-
lágosítást dr. Bálint Péter ügyve-
zető és Jánosiné Kiss Zsuzsanna 
mb. ápolási Ig. ad személyesen 
vagy telefonon 

    
*** 

    

Ópályi Község Képviselő-testülete (4821 Ópályi, Rajk L. u. 4.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet védőnői munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4821 Ópályi, Kossuth u. 6. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a 49/2004. (V. 24.) ESzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelően. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az 
irányadóak. 

A pályázat feltétele: 
– főiskolán szerzett diploma; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– szakmai gyakorlat, számítógép felhasználói szintű kezelése és „B” kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– diplomamásolat; 

– szakmai önéletrajz; 

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 
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A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30. nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Gergely Lajos mb. körjegyző nyújt a 06 (44) 407-551-es, a 06 (70) 637-
1630-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Ópályi Község Önkormányzat címére történő megküldésével, 
4821 Ópályi, Rajk L. u. 4. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „Védőnő”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 15. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opalyi.hu honlapon szerezhet. 
    

*** 
    
Gróf Esterházy K. és R. Szak-
rendelő 
főig.-ja 
8500 Pápa, 
Jókai u. 5–9. 

laboratóriumi analitikus – orvosi lab.-i diagnosztikai 
analitikus főiskolai v., 
– eü.-ben szerzett sz. tapasztalat,
– cs: önéletrajz, 
– sz. pályafutás, 
– d., kötelező folyamatos 
továbbképzési időszak teljesíté-
sét igazoló okiratok másolata 

– 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.), 
– t: 06 (89) 514-002 

    
*** 

    
Szolnok M.j.V. Ö. 
Eü. és Bölcsődei 
Igazgatósága 
Ig.-ja 
5000 Szolnok, 
Jósika út 4. 

területi védőnő (3) 
iskola ifjúsági védőnő 

valamennyihez: 
– főiskolai védőnői okl., 
– büntetlen előélet, 
– cs: sz.ö., 
– d. másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat arra vonatkozó-
an, hogy a pályázati eljárásban 
részt vevők a pályázati anya-
got megismerhetik 

valamennyihez: 
– b: Kjt. szerint, 
– h: folyamatosan, 
– munkába járási támogatás, 
– helyi bérlet vagy gépjármű-
használat költségtérítése, 
– a munkakör az elbírálást köve-
tően azonnal betölthető, 
– pályázatok benyújtása: Mészáros 
Mihályné Ig.-hoz az I. címére  
(5000 Szolnok, Jósika út 4.), 
– a pályázattal kapcsolatos 
további információ kérhető a 06 
(56) 513-546-os telefonszámon 

    
*** 

    
Tardos Község Ö. 
Képv.-test. 
2834 Tardos, 
Rákóczi F. u. 10. 

védőnő 
– a m.-végzés helye: Tardos, 
Rákóczi Ferenc utca 12., 
Vértestolna, Petőfi Sándor u. 
67., 
– a m.-körhöz tartozó fel-
adatok: védőnői feladatok 
ellátása Tardos és 
Vértestolna község közigaz-
gatási területén, a 49/2004. 
(V. 21.) ESzCsM rend.-ben 
foglaltak szerint 

– büntetlen előélet, 
– eü. főiskolai karon szerzett 
védőnői okl., 
– e: sz. gy., 
– felhasználói szintű számító-
gépes ismeret, 
– cs: önéletrajz, 
– v.-et igazoló okirat fénymá-
solata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– hozzájáruló nyilatkozat a 
személyes adatoknak a 
pályázati eljárás során 
szükséges kezeléséhez 

– b: Kjt. szerint, 
– h: 2010. XI. 15., 
– határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszonyban, 3 hónap 
próbaidő kikötésével, 
– az álláshely betölthető: 2011. I. 
1-jével, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes 
m.-idős, 
– pályázatok benyújtása zárt 
borítékban „Védőnő” megjelö-
léssel Tardos község polgármes-
teréhez (2834 Tardos, Rákóczi F. 
u. 10.), 
– felvilágosítás kérhető a pol-
gármestertől a 06 (34) 351-413-
as telefonszámon, e-mail: 
p.tardos@fibermail.hu 

*** 
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Tiszagyenda Község Ö. P.H. 
5233 Tiszagyenda, 
Gorkij u. 20. 

védőnő 
A m.-végzés helye: 
Tiszagyenda, Ady Endre  
út 4. 
A m.-körbe tartozó lényeges 
feladatok: 
– védőnői feladatok ellátása 
Tiszagyenda község köz-
igazgatási területén, vala-
mint óvodai és iskola-eü. 
védőnői feladatok ellátása 

– védőnői szakiránnyal, főisko-
lán szerzett d., 
– felhasználói szintű számító-
gépes ismeretek, 
– cs: 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– v.-et igazoló okl. másolata, 
– sz.ö., 
– szakirányú v.-et igazoló 
okirat másolata, 
– a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 
– a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy hozzájárul-e a pályázat 
nyilvános képviselő-testületi 
ülésen történő elbírálásához 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 30 
napon belül, 
– e. h.: a h. lejártát követő 30. nap, 
– határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszonyban, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes 
m.-idő, 
– a m.-kör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal 
betölthető, 
– a jogviszony 3 hónap próba-
idővel létesíthető, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton, a pályázatnak az Ö. címére 
történő megküldésével (5233 
Tiszagyenda, Gorkij u. 20.), a 
borítékon feltüntetendő: „Védő-
női pályázat”, 
– a pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információ kérhe-
tő Pisók István polgármestertől a 
06 (56) 439-122-es 
telefonszámon, 
– a pályázati kiírás további köz-
zétételének helye: Tiszagyenda 
Községi Ö. hirdetőtáblája, 
www.tiszagyenda.hu honlapon, 
– a pályázat kiírója a pályázat 
eredménytelenné nyilvánítási 
jogát fenntartja 

 
 

 
 

 
 

Helyesbítés 
 

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház főigazgató főorvosa által az Egészségügyi Közlöny 2010. évi 17. számában, a 2768. oldalon 
megjelentetett reumatológus szakorvosi álláspályázat – a hirdető kérésére – visszavonásra került. 

 

*** 
 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete által az Egészségügyi Közlöny 2010. évi 19. számában, a 2976. oldalon 
meghirdetett védőnői álláshelyek száma: „kettő”. 
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû könyvét

A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják,
egyetemenként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi
nyomozás kriminalisztikájához igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának
rövidített és egyszerûsített kivonata. A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász
számára azonban csaknem feleslegesnek mondható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy
nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontosságú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de
nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hangsúlyok a nyomozásnál, és máshová a
hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más szempontok vezérlik a
jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.

Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett
tevékenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi
fogalmazók, de bizonyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás
kriminalisztikai indíttatású elmélete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai
szemléletû értelmezése, a perbeszédek szerkesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias
fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 4305 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4305 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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