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I. RÉSZ
Személyi rész

II. RÉSZ
Törvények, országgyûlési határozatok,

kormányrendeletek és -határozatok

III. RÉSZ
Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek

és utasítások

A nemzeti erõforrás miniszter 12/2010. (X. 15.) NEFMI rendelete
az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülõ
egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzésérõl szóló
egyéb tanúsítványok megnevezésérõl és az ezen okiratok birtokosaival
azonos jogállású személyek körérõl szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az 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. § Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülõ egyes egészségügyi oklevelek,

bizonyítványok és a képesítés megszerzésérõl szóló egyéb tanúsítványok megnevezésérõl és az ezen okiratok

birtokosaival azonos jogállású személyek körérõl szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.)

a) 1. számú melléklete az 1. melléklet,

b) 2. számú melléklete a 2. melléklet,

c) 3. számú melléklete a 3. melléklet és

d) 5. számú melléklete a 4. melléklet

szerint módosul.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet a szakmai képesítések elismerésérõl szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelv V. mellékletének való megfelelést szolgálja a 2010/C 129/02 EK bizottsági közlemény (2010. május 19.)

szerint.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 12/2010. (X. 15.) NEFMI rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat

1.1. Belgiumra vonatkozó sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv Képesítést kísérõ igazolás]

Belgium Diplôme de
«médecin»/Master in de
geneeskunde
(Orvosi
oklevél/Orvostudományi
mesteroklevél)

Les universités/De
universiteiten
(Egyetemek)
Le Jury compétent
d’enseignement de la
Communauté française
(A Francia Közösség illetékes
oktatási bizottsága)/De
bevoegde
Examencommissie van de
Vlaamse Gemeenschap
(A Flamand Közösség
illetékes vizsgáztató
bizottsága)

1.2. Finnországra vonatkozó sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv Képesítést kísérõ igazolás]

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

1. Helsingin
yliopisto/Helsingfors
universitet
(Helsinki egyetem)
2. Itä-Suomen yliopisto
(Kelet-Finnországi egyetem)
3. Oulun yliopisto
(Oului egyetem)
4. Tampereen yliopisto
(Tamperei egyetem)
5. Turun yliopisto
(Turkui egyetem)

Todistus lääkärin
perusterveydenhuollon
lisäkoulutuksesta/
examensbevis om
tilläggsutbildning för
läkare inom primärv�rden
(Bizonyítvány az orvos
kiegészítõ képzésérõl
az egészségügyi alapellátás
terén)

2. Az R. 1. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat Finnországra vonatkozó sora helyébe a következõ rendelkezés

lép:

[Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv]

Finnország Erikoislääkärin
tutkinto/specialläkarexamen
(Szakorvosi képesítés)

1. Helsingin yliopisto/Helsingfors
universitet
(Helsinki egyetem)
2. Itä-Suomen yliopisto
(Kelet-Finnországi egyetem)
3. Oulun yliopisto
(Oului egyetem)
4. Tampereen yliopisto
(Tamperei egyetem)
5. Turun yliopisto
(Turkui egyetem)

3. Az R. 1. számú melléklet C) pontjában foglalt táblázat „Radiológia” címszó alatti rész Ausztriára vonatkozó sora helyébe

a következõ rendelkezés lép:

[Ország Megnevezés

Radiológia

A képzés legrövidebb idõtartama: 4 év]

Ausztria Radiologie

4. Az R. 1. számú melléklet D) pontjában foglalt táblázat Hollandiára vonatkozó sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Ország Oklevél megnevezése]

Hollandia Certificaat van inschrijving in een specialistenregister van huisartse
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2. melléklet a 12/2010. (X. 15.) NEFMI rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat Ausztriára vonatkozó sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv Képesítést kísérõ igazolás]

Ausztria 1. Diplom über die
Ausbildung in der
allgemeinen Gesundheits-
und Krankenpflege
(Általános
egészséggondozás és
betegápolás képzés
elvégzését tanúsító oklevél)
2. Diplom als ‘Diplomierte
Krankenschwester/Diplomi
erter Krankenpfleger’
(Okleveles
betegápolónõ/Okleveles
betegápoló)
3. Diplom über den
Abschluss des
Fachhochschul-
Bachelorstudiengangs
„Gesundheits- und
Krankenpflege”
(Egészséggondozás és
betegápolás fõiskolai
bachelor képzés elvégzését
tanúsító oklevél)

1. Schule für allgemeine
Gesundheits- und
Krankenpflege (Általános
Egészséggondozó és
Ápolóképzõ Iskola)
2. Allgemeine
Krankenpflegeschule
(Általános ápolóképzõ
iskola)
3. Fachhochschulrat/
Fachhochschule
(Fõiskolák
Tanácsa/Fõiskolák)

2. Az R. 2. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat Ausztriára vonatkozó sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Ország Megnevezés]

Ausztria Diplomierte Gesundheits- und
Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- und
Krankenpfleger

3. melléklet a 12/2010. (X. 15.) NEFMI rendelethez

Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat Finnországra vonatkozó sora helyébe a következõ rendelkezés

lép:

[Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv Képesítést kísérõ igazolás]

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

1. Helsingin
yliopisto/Helsingfors
universitet
(Helsinki egyetem)
2. Oulun yliopisto
(Oului egyetem)
3. Itä-Suomen yliopisto
(Kelet-Finnországi egyetem)
4. Turun yliopisto
(Turkui egyetem)

Terveydenhuollon
oikeusturvakeskuksen
päätös käytännön palvelun
hyväksymisestä/Beslut av
Rättsskyddscentralen för
hälsov�rden om
godkännande av praktisk
tjänstgöring
(Betegápolási
centrumokban
döntéshozatali joga
elfogadva)
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4. melléklet a 12/2010. (X. 15.) NEFMI rendelethez

Az R. 5. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat Finnországra vonatkozó sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv Képesítést kísérõ igazolás]

Finnország Proviisorin
tutkinto/provisorexamen
(Gyógyszerész képesítés)

1. Helsingin
yliopisto/Helsingfors
universitet
(Helsinki egyetem)
2. Itä-Suomen yliopisto
(Kelet-Finnországi egyetem)

A nemzeti erõforrás miniszter 6/2010. (X. 19.) NEFMI utasítása
a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról*

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

60. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 49. §

(1) bekezdésére – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter jóváhagyásával – a következõ utasítást adom ki:

1. § A Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a mellékletben

foglaltak szerint határozom meg.

2. § (1) A Szabályzatot, valamint a minisztérium belsõ szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat megtörténtérõl a közigazgatási államtitkár, a felülvizsgálat eredményének

egyidejû továbbításával tájékoztatja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárát.

3. § A 2. § (1) bekezdésétõl eltérõen a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter

a) a közigazgatás fejlesztése okán szükséges szervezeti és mûködési szabályok, valamint

b) jogszabályváltozás miatt

bármikor kezdeményezheti a Szabályzat 30 napon belül történõ módosítását. A módosítás elmulasztása esetén a

kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter gondoskodik a megfelelõ módosítás érvényesülésérõl

és az azzal kapcsolatos intézkedés hatálybalépésérõl.

4. § Ez az utasítás a közzétételével egyidejûleg lép hatályba.

5. § Az utasítás hatálybalépésével az Önkormányzati Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló

5/2008. (HÉ 39.) ÖM utasítás azon rendelkezései, amelyek a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló

2010. évi XLII. törvény 2. § i) pont ic) alpontja a Nemzeti Erõforrás Minisztérium, illetve nemzeti erõforrás miniszter

feladat- és hatásköréhez kapcsolódó szabályokat állapítanak meg, nem alkalmazhatók.

6. § Hatályát veszti

a) az Egészségügyi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 5/2008. (HÉ 44.) EüM utasítás,

b) az Oktatási és Kulturális Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló 3/2009. (IX. 4.)

OKM utasítás,

c) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló 20/2008. (HÉ 48.)

SZMM utasítás, valamint

d) a Nemzeti Erõforrás Minisztérium szervezeti és mûködési rendjének ideiglenes meghatározásáról szóló 2/2010.

(VII. 8.) NEFMI utasítás.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

Jóváhagyom:

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

* Az utasítás mellékletét terjedelmi okokból nem közöljük.
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A Nemzeti Erőforrás Minisztérium közleménye 
a metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozás szakmai protokolljának kiadásáról 
 
Készítette: Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium 

I. Alapvető megfontolások 

1.1. A metabolikus szindróma népegészségügyi jelentősége 
Az Egészségügyi Világszervezetnek a világ egészségéről készült 2005-ös jelentése felhívja a figyelmet arra, hogy viszonylag 
kisszámú, megelőzhető kockázati tényező (magas vérnyomás, dohányzás, alkoholfogyasztás, magas koleszterinszint, túlsúly, 
egészségtelen étkezési szokások, fizikai aktvitás hiánya) aránytalanul nagymértékben (60%-ban) tehető felelőssé a 
betegségterhek növekedéséért és a korai halálozások magas számáért. 
A 2008-as Népegészségügyi jelentés adatai szerint a lakosság 29,4%-a dohányzik a teljes populációra vetítve. A szívrohamot átélt 
vagy egyéb szívbetegségben szenvedők közül a rendszeresen dohányzók aránya 15,7%, míg a magas vérnyomásban 
szenvedőknél 15,5%. A felmérés adatai szerint a 35-64 év közötti férfiak 41,3%-a túlsúlyos, 30,4%-a elhízott, 65 év felettiek 
esetében ez az arány 39,2% és 24,9%. A 35-64 év közötti nők 33,8%-a túlsúlyos, 29,7%-a elhízott, a 65 év felettiek esetében 
arányuk 43,6%, illetve 28,6%. A férfiak fele, a nők közel 40%-a nem fogyaszt naponta zöldséget, gyümölcsöt.  
A cukorbetegségben a férfiak 7,7%-a, a nők 8,3%-a érintett. A férfiak 9,6%-a, a nők 11,3%-a tud arról, hogy emelkedett a 
koleszterinszintje (populációs átlag 10,5%). A magas koleszterin szinttel rendelkezők 36%-ának több mint féléve nem mérték 
meg a koleszterinszintjét. A férfiak 25,2%-a, a nők 34,4%-a hipertóniás (populációs átlag: 30,1%), és 24%-uknak mérték  
3 hónapnál régebben a vérnyomását. 
Az Egészségügyi Világszervezet 2009-es jelentése szerint az európai halálozási okok 48%-ban a keringési rendszer betegségeire 
vezethetőek vissza. Hazánkban a 2008-as Népegészségügyi jelentés adatai szerint a keringési rendszer betegségei okozta 
halálozás 100 ezer főre vetítve 428,6 haláleset.  
 
1.2. Gyógyszerészi gondozás nemzetközi és hazai szakmai háttere 
A gyógyszerészi gondozási gyakorlat számos nyugati országban a mindennapos tevékenység része, amely nemzeti és 
nemzetközi protokollok útmutatásával zajlik. Ezek közül kiemelendő a WHO európai régiójához kapcsolódó nemzetközi 
gyógyszerész szervezet, az EuroPharm Forum, mely a kardiovaszkuláris betegségek területén 2 protokollt is kidolgozott: a 
cukorbetegség gyógyszerészi gondozási irányelveit és a hipertónia gyógyszerészi gondozási protokollt. Az első program a St. 
Vincent deklarációval, míg a hipertónia gondozási program a WHO CINDI programjával való együttműködésen alapul.  
A gyógyszerészi gondozás eredményességét, hatékonyságát számos esetben vizsgálták, melynek során bizonyosságot nyert e 
tevékenység létjogosultsága. Mindezek mellett országos programok felmérései is jelzik az ez irányú gyógyszerészi tevékenység 
fontosságát (pl.: portugál példa, SCRIP vizsgálat, svájci, németországi metabolikus szindróma program). 

1.3. A protokoll alkalmazási / érvényességi területe 
A protokoll a nemzetközi és hazai szakmai irányelvek alapján készült, és a metabolikus szindrómában szenvedő, vagy arra gyanús 
betegek gyógyszerészi gondozási ellátásának javasolt teendőit írja le, úgymint: 
- az egészséges életmód promóciója a metabolikus szindróma betegség megelőzése érdekében (primer prevenció – első 

gondozási szint), 
- a metabolikus szindróma korai diagnózisa érdekében való együttműködés (szekunder prevenció – második gondozási szint), 
- diagnosztizált betegek gyógyszerterápiás menedzsmentje (tercier prevenció – harmadik gondozási szint). 

 
A protokoll a betegségspecifikus gyógyszerészi gondozási protokollok közé sorolandó, és csak a meghatározott személyi és 
tárgyi feltételeket teljesítő gyógyszertárakban végezhető az abban foglaltak szerinti tevékenység. 

IV. RÉSZ 
Irányelvek, tájékoztatók 

V. RÉSZ 
Közlemények 
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A jelen szakmai protokoll alapján a gyógyszerész szakmai szervezetek képviselői által életre hívott Gyógyszerészi Gondozás 
Szakmai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által készített Metabolikus Szindróma Gyógyszerészi Gondozási Program 
mindenkor érvényes változata a Bizottság honlapján elérhető. 

 
 

2. A protokoll bevezetésének alapfeltétele 
 
A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 
41/2007. (IX. 19.) EüM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglalt előírásoknak való megfelelés. 
 
2.1. A protokoll személyi feltételei 
Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási tevékenységet az a gyógyszerészi diplomával rendelkező, a gyógyszerészek 
működési nyilvántartásában szereplő, az adott gyógyszertárral munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló gyógyszerész 
végezhet, aki a Bizottság képzési programjával tartalmilag megegyező és általa jóváhagyott, gyógyszerészképzésre szakosodott 
egyetem által akkreditált metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozás elméleti és gyakorlati továbbképzést elvégezte. 
A személyi jogos gyógyszerész vagy az intézetvezető főgyógyszerész a protokoll szerinti tevékenység indítása előtt a körzetben 
praktizáló háziorvos(oka)t tájékoztatja. 

 
2.2. A program tárgyi feltételei 
A Rendeletben foglaltakon túli tárgyi feltételek gondozási szintek szerint: 

− Első szint: 
o strukturált kérdőív, formanyomtatványok, 
o a témában írott, szakmailag elfogadott minőségű betegtájékoztató anyagok (pl. a Bizottság betegtájékoztató 

kiadványai). 
− Második szint: 

o az első szintnél megköveteltek, továbbá 
o a későbbiekben rögzített szakmai szempontoknak megfelelő 

 vércukor-, koleszterin- és trigliceridszint mérő készülék, 
 vérnyomásmérő készülék, 

o testsúlykontrollálásra közvetlenül alkalmas eszköz. 
− Harmadik szint 

o az előző szinteken megköveteltek, továbbá a gyógyszerterápiás problémák kiértékeléséhez használt 
dokumentációs anyagok, 

o a tevékenység végzését elősegítő számítógépes program.  
A programban használható készülékekkel szemben támasztott követelmények betegbiztonsági okokból magasabb szintűek, 
mint a beteg által otthon, önellenőrzésre használható készülékekkel szemben támasztott elvárások. A beteg kérése esetén a 
különbségekről a gyógyszerész tájékoztatást ad. 
 
2.3. Adatvédelmi és etikai normák 
A gyógyszerészi gondozási tevékenységben részt vevő gyógyszerész az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 
adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és az emberi 
alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi  
XCV. törvény betegjogi, etikai szabályait, továbbá az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló 30/2007. (VI. 22.) EüM 
rendeletben foglaltakat köteles betartani. A Magyar Gyógyszerészi Kamara etikai kódexében foglaltak betartása ajánlott.  
A gondozás megkezdését megelőzően dokumentált módon szükséges felhívni a beteg figyelmét arra, hogy a gyógyszertár az 
adatait kezeli.  
 
2.4. Bejelentési kötelezettségek, ellenőrzés 
Gyógyszerészi gondozási tevékenység a Rendelet 36/A. § (4) bekezdése alapján előzetes bejelentés alapján folytatható  
(1. melléklet). A bejelentéshez csatolni szükséges az akkreditált továbbképzés sikeres elvégzését igazoló dokumentumot.  
A tevékenység végzéséhez szükséges feltételekben bekövetkezett változásokat ugyancsak be kell jelenteni a Rendelet alapján.  
A formanyomtatványok a Bizottság honlapjáról www.gyogygond.hu letölthetőek. 
A gondozási tevékenység során keletkezett aggregált adatokat a Bizottság felé a program értékelése érdekében továbbítani kell. 
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3. Definíciók 
 
Beteg 
A protokollban az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény értelemében az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő vagy 
abban részesülő személyt – függetlenül annak egészségi állapotától – a megnevezés szerint betegnek tekintjük. Beteg az első 
szint (primer prevenció) esetén a gyógyszertárat felkereső személy, a második szint (szekunder prevenció) esetén a 
gyógyszertárat felkereső, anyagcsere paramétereinek ellenőrzését kérő, és/vagy meghatározott kockázati faktorokkal rendelkező 
személy, a harmadik szint (tercier prevenció) esetén a gyógyszertárat felkereső, már diagnosztizált, magas vérnyomás 
betegségben szenvedő, cukorbeteg, diszlipidémiás (hypercholesterinaemia, hypertrigliceridaemia) és/vagy túlsúlyos, illetve 
elhízott személy.  
 
Adherencia (terápiahűség) 
A beteg egészségügyi szakemberek által előírt, a kívánt terápiás cél eléréséhez szükséges ajánlásoknak megfelelő viselkedése a 
gyógyszerszedés, diéta és más terápiák, valamint az életmód változtatás területén. 
 
Expediálás 
Az az egészségügyi szolgáltatás, amely magában foglalja a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben 
tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendeletben meghatározott termékek kiszolgálását, gyógyszerész-szakmai 
ellenőrzését, a gyógyszerbiztonság, költség-hatékonyság, és a beteg megfelelő egyéni igényeihez igazodó tájékoztatás 
biztosítását. 

 
 

4. Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozás protokoll szakmai háttere 
 
A metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozás protokoll alapjául szolgálnak az Europharm Forum hazai körülményekhez 
adaptált protokolljai (Ask about your Medicine, Hipertonia, Pharmadiaβ), továbbá a Pharmaceutical Care Research Group, 
University of Granada által kidolgozott Gyógyszerterápiás probléma klasszifikáció és ún. Dader metódus, a vonatkozó nemzeti 
erőforrás minisztériumi (egészségügyi minisztériumi) szakmai irányelvek és protokollok, a IV. Magyar Kardiovaszkuláris 
Konszenzus Konferencia Ajánlása, valamint a már lezajlott magyarországi gyógyszerészi gondozási vizsgálatok (Gyógyszerészi 
Diabetes Prevenciós Program, PIPHACH study) eredményei. 
 
 
5. A metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási program célja 
 

− tájékoztatás nyújtása az egészséges életmódról, a metabolikus szindróma betegség megelőzésének lehetőségeiről, 
− a vérnyomás, koleszterin-, triglicerid- és vércukorszint önellenőrzés széles körű elérhetőségének biztosítása, 
− a korai diagnózis szükségességének tudatosítása, 
− a gyógyszertárat felkereső betegek metabolikus szindróma rizikóinak meghatározása, fokozott kockázatú személyek 

felismerése, orvoshoz irányítása, 
− a betegek oktatása, hogy képesek legyenek jobban együtt élni betegségükkel, 
− a betegek adherenciájának javítása, 
− a terápiás eredmények monitorozása, 
− a gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos problémák megelőzése, azonosítása és megoldása, 
− a gyógyszerészi tevékenység, valamint a beteg állapotának dokumentálása és értékelése, 
− a gyógyszerész-orvos-beteg együttműködés elősegítése.  
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II. Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási protokoll folyamatleírása 
 
2.1. Protokoll algoritmusa 
 
 

 
1. ábra Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási protokoll folyamata 

 
 
2.2. Az egészséges életmód promóciója a metabolikus szindróma betegség megelőzése érdekében (primer prevenció) 
 
2.2.1. A célpopuláció kiválasztása 
 
A gyógyszerész célirányos kérdéseivel kardiovaszkuláris kockázatnak kitett, az alábbiakban felsorolt kritériumok közül legalább 
háromnak megfelelő betegeknél – ha a beteg azt igényli, vagy felajánlás esetén hozzájárul – kezdi meg a prevenciós folyamatot: 

- 45 év feletti férfi, 55 év feletti nő, 
- túlsúly, elhízás (BMI> 25 kg/m2), 
- fizikai inaktivitás (hetente kevesebb mint 5 alkalommal végzett legalább 30 perc időtartamú közepes 

intenzitású, vagy 3 alkalommal legalább 20 percig végzett nagy intenzitású mozgás), 

Kardiovaszkuláris kockázatnak 
kitett beteg a gyógyszertárban

Betegtájékoztatás. Általános 
kockázatfelmérés. MSZGYP, 

kitöltése.

A beteg kéri, 
gyógyszerész javasolja

az agcsparaméterek
ellenőrzését

Betegoktatás
Egészségpromóció

MSZ beteglap kiadása. 

Betegoktatás 
Egészsépromóció. 

MSZ beteglap kiadása.

nem

igen igen

Kardiovaszkuláris 
kockázatnak kitett beteg. 

Gyógyszerész javasolja, vagy a 
beteg kéri az anyagcsere-
paraméterek ellenőrzését

Betegtájékoztatás. Általános 
kockázatfelmérés. 
MSZGYP kitöltése.

Gyógyszerészi 
agcsparaméter mérések

A mért értékek értékelése. 
Metabolikus szindróma 

felmérése. Betegirányítás. 
MSZGYP kitöltése. 

Orvoshoz irányítás 
szükségessége

Betegtájékoztatás, MSZ beteglap
referáló levél, MSZGYP adatlap 

Kiadás. Kapcsolatfelvétel 
az orvossal, visszacsatolás.

Betegoktatás
Életmódváltoztatási

javaslat. MSZ beteglap kiadása.
Kontroll protokoll szerint 

(1év, 3 hó, 1 hó) 

igen

nem Orvosi diagnózis, 
gyógyszerfelírás. 

igen

Kardiovaszkuláris 
betegségére gyógyszert 

szedő beteg.

Betetájékoztatás. 
Kardiovaszkuláris rizikó

Meghatározás. Gyógysze-
részi agcsparaméter

mérések, tájékoztatás.

Beteg gyógyszerelésének 
áttekintése. 

GYP vizsgálat. 
MSZGYTB adatlap kitöltése.

Orvoshoz 
irányítás szükségessége.

agcsparaméter, 
GYP miatt

Betegtájékoztatás, 
referáló levél, GYPGYI lap 
kiadása. Kapcsolatfelvétel 

az orvossal, 
visszacsatolás.

Használt rövidítések:
MSZGYP adatlap: Metabolikus szindróma gyógyszerészi prevenciós adatlap; agcs.paraméterek: anyagcsereparaméterek; MSZ beteglap: Metabolikus szindróma beteglap; GYP: gyógyszerelési probléma; 
MSZGYTB adatlap: Metabolikus szindróma gyógyszerterápiás betegadatlap; GYPGYI lap: gyógyszerelési probléma gyógyszerészi intervenció lap

Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási protokoll folyamatábra

nem

Orvosi terápiamódosítás 

igen

Betegoktatás, életmódváltoztatási, 
gyógyszerterápiás javaslat. 

Adherencia javítás.     
Kontroll a következő
gyógyszerkiváltáskor. 

nem

nem



 

 

 

3090 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám 
 

- családi kardiovaszkuláris rizikó (elsőfokú hozzátartozók között 2-es típusú cukorbetegség, stroke, 
szívinfarktus, angina férfiak esetében 55 éves, nők esetében 65 éves kor előtt), 

- dohányzás. 
A gyógyszerész a beteg hozzájárulása esetén a metabolikus szindróma gyógyszerészi prevenciós adatlapon (a továbbiakban: 
prevenciós adatlap) (2. melléklet) rögzíti a beteg és háziorvosának általános adatait, általános kockázati tényezőit. 
Ha a beteg valamilyen, a metabolikus szindróma, vagy a szindrómához tartozó alapbetegség kezelésére használatos gyógyszert 
szed/vált ki, a további lépéseket a 2.4. pont szerint kell elvégezni. 
 
2.2.2. Betegoktatás, egészség promóció  
A gyógyszerész azon betegeket, akinek legalább egy általános kockázati tényezője van, tájékoztatja: 

− a fennálló kockázati tényezőkről, 
− a metabolikus szindrómáról és annak szövődményeiről, 
− az egészséges életmód előnyeiről, 
− a testsúlycsökkentő lehetőségekről, a fizikai aktivitás növelésének előnyeiről, a lehetséges diétáról, 
− az anyagcsere-betegség progresszióját fokozó tényezőkről (dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás). 

Az életmód-változtatásra vonatkozó tájékoztatás főbb szakmai elemeit a IV. Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia ajánlása 
tartalmazza. 
A gyógyszerész a beteget ellátja a Bizottság és más szervezetek által készített betegtájékoztató kiadványokkal (a továbbiakban: 
betegtájékoztató nyomtatvány). 
A gyógyszerész a betegnek minden esetben köteles felajánlani a további tájékoztatás lehetőségét. 

 
2.3. A metabolikus szindróma korai diagnózisa érdekében való együttműködés (prevenció második szintje) 
 
2.3.1. A célpopuláció kiválasztása 
Megegyezik a 2.2.1. pontban leírtakkal, kiegészítve azon betegekkel, akik saját kezdeményezésükre kérik valamely anyagcsere 
paraméterük ellenőrzését a gyógyszertárban. Kiemelt kérdésként kell kezelni, hogy a betegnek utoljára mikor mérték meg a 
vérnyomását vagy anyagcsere-paramétereit. Ha ez több mint negyedéve történt, vagy a beteg által felidézett érték a normális 
értéket meghaladta, a 2.3.2. pontban jelzett mérések elvégzését fel kell ajánlani. 
 
2.3.2. Gyógyszertári mérések, ellenőrzések 
A gyógyszertári mérések önellenőrzés formájában történnek. A gyógyszerész szükség esetén segítséget nyújt a betegnek a 
mérés szakszerű kivitelezésében, illetve a protokollban elsajátított ismereteket adja tovább, és szükség esetén felhívja a beteg 
figyelmét az orvos felkeresésének szükségességére. A pontos mérés kivitelezésének támogatásakor az önellenőrzésre és 
eszközre vonatkozó minőségbiztosítási szabályokat be kell tartani. 
A mérőeszközöket és anyagokat tisztán kell tartani, illetve fokozott elhasználódás esetén cserélni kell. A testfelülettel érintkező 
anyagokat potenciálisan veszélyesnek kell tekinteni. 
Az üzemzavar, baleset esetén szükséges intézkedésekről a szakszemélyzetet oktatni kell, illetve a mentés, mentesítés feltételeit a 
vonatkozó előírásoknak megfelelően biztosítani kell. 
A mérési hellyel szemben támasztott követelmények: 

- elkülönített, 
- zajmentes, 
- közvetlen környezetében (1 méteren belül) nem lehet erős mágneses tér, rádiófrekvenciás, elektromágneses és 

mikrohullámú sugárforrás (pl. mobiltelefon, számítógép, mikrohullámú sütő stb.), 
- közvetlen napfénynek vagy UV-sugárzásnak nem lehet kitéve (az esetleges fotometriai mérést befolyásolhatja), 
- a hőmérséklet a mérés végzésekor 10 °C és 30 °C közötti, 
- a mérőeszköz alkalmazási helyéül szolgáló felület könnyen tisztítható, a mérési hely padlója felmosható, 
- a beteg számára dezinficiáló törlőkendő, hab vagy folyadék biztosított, 
- a mérőeszköz hálózati adapteréhez biztonságos elektromos 220V hálózati csatlakozás rendelkezésre áll. 

A mérések menetének és technikai feltételeinek részletes ismertetése a protokollt kiegészítő Metabolikus Szindróma 
Gyógyszerészi Gondozási Program leírásában szerepel. 
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2.3.3. A gyógyszertárban mért értékek eredményének közlése, értékelése, orvoshoz irányítás  
A gyógyszerész az önellenőrzés eredményét a betegtájékoztató nyomtatványon (3. melléklet) rögzíti, melyre feljegyzi a beteg, a 
gyógyszertár és saját nevét, megjelöli az utolsó étkezés óta eltelt időt, valamint ajánlását. Amennyiben az irányítási kategória 
szerint lehetséges, a betegnek egy következő gyógyszertári vizitet javasol, amikor értékelhetik az életmód változtatás addig elért 
eredményeit, vagy annak hatástalansága esetén a beteget orvoshoz irányítja. Ez az alkalom egyszer ismételhető.  
A gyógyszerész a prevenciós adatlapon rögzíti a beteg és háziorvosa általános adatait, valamint az általános kockázati 
tényezőket és a mért eredményeket. Ezt követően az irányítási kategóriáknak megfelelően jár el. Ha a beteg diagnosztizált 
hipertóniás, vagy cukorbeteg, vagy diszlipidémiás, és emellett túlsúlyos vagy elhízott, a 2.4. pont szerint kell eljárni, de a 
diagnózis tényét a prevenciós adatlapon a metabolikus szindróma együttes felmérése miatt rögzíteni kell. 
 
Irányítási kategóriák 
A gyógyszerész a mért, illetve számított értékeket az alábbiak szerint értékeli, és irányítja háziorvosához a beteget. 
 
Vérnyomás 
 

 
Kezdeti vérnyomásérték 

(Hgmm)* 

 szisztolés diasztolés 
Ellenőrzés, betegirányítás, nyomonkövetés** 

Normális vérnyomás <130 <85 Legalább kétévente 

Emelkedett-normális vérnyomás 130-139 85-89 Minden évben*** 

Kóros vérnyomás 

I. fokozat (enyhe hipertónia) 140-159 90-99 2 hónapon belül ellenőrzés*** 

II. fokozat (középsúlyos hipertónia) 160-179 100-109 Azonnali háziorvoshoz irányítás*** 

III. fokozat (súlyos hipertónia) >180 >110 Azonnali háziorvoshoz irányítás*** 

 
1. táblázat: Mért vérnyomásértékeknek megfelelő irányítási protokoll 

(A hypertonia betegség felnőttkori és gyermekkori kezelésének szakmai és szervezeti irányelvei.  
Magyar Hypertonia Társaság ajánlása) 

 
* Amennyiben a szisztolés vagy diasztolés érték eltér, az ellenőrzés rövidebb időn belül javasolt. 
** Az anamnézisből ismert vérnyomásérték, egyéb kardiovaszkuláris rizikótényező és célszervi károsodás esetén az ellenőrzés gyakorisága módosulhat. 
*** Életmód-változtatás javaslata mellett. 

 
Normális (kívánatos, optimális) vérnyomás esetén a gyógyszerész tájékoztatja a beteget  

- az egészséges életmód jelentőségéről,  
- a dohányzás mellőzésének fontosságáról, 
- a metabolikus szindrómáról és annak szövődményeiről, 
- a magas vérnyomás betegségről, annak szövődményeiről, tüneteiről, valamint 
- az évenkénti vérnyomáskontroll szükségességéről. 

Emelkedett-normális vérnyomás esetén a normál vérnyomás értékhez tartozó tájékoztatáson túl a gyógyszerész felhívja a beteg 
figyelmét, hogy vérnyomásértéke meghaladja a normál értéket. 
Enyhe hipertónia esetén a normál vérnyomás értékhez tartozó tájékoztatáson túl a gyógyszerész felhívja a beteg figyelmét, hogy 
vérnyomásértéke meghaladja a normális értéket, enyhe hipertóniája van, továbbá tájékoztatja arról, hogy melyek azok a 
módosítható kockázati tényezők, melyekkel a magasvérnyomásos állapot előrehaladása késleltethető. 
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A gyógyszerész tájékoztatja a beteget az életmód-változtatás szükségességéről és annak lehetőségeiről, majd megállapodnak a 
vérnyomás csökkentését célzó teendőkben, időpontot egyeztetnek a következő vérnyomás-kontrollra. A gyógyszerész ezt a 
prevenciós adatlapon és a betegtájékoztató nyomtatványon is feltünteti. 
Középsúlyos vagy súlyos hipertónia esetén a normál vérnyomás értékhez tartozó tájékoztatáson túl a gyógyszerész felhívja a 
beteg figyelmét, hogy a mért vérnyomás érték meghaladja a normális értéket, és ezért azonnali orvosi kivizsgálás szükséges, 
továbbá tájékoztatja arról, hogy melyek azok a módosítható kockázati tényezők, melyekkel a betegség progressziója lassítható. 
A gyógyszerész tájékoztatja a beteget, hogy az orvosi vizsgálat a magas vérnyomás betegség korai felderítése miatt szükséges, 
mely mérsékli a szövődmények kockázatát. 
A gyógyszerész referáló levelet (4. melléklet) ír a háziorvosnak. Ezt a megfelelő diszkréciót biztosítva a beteg útján vagy faxon 
eljuttatja a háziorvoshoz. A referáló levél mellé csatolja a prevenciós adatlap egy példányát. Szükség esetén telefonon felhívja a 
háziorvost és egyeztet a betegről. 
 
Vércukorszint 
 

Mérés 
időpontja Mért érték kapilláris vérből Kategória Ellenőrzés, betegirányítás, nyomonkövetés 

<5,6 mmol/l normális Évenkénti vércukorkontroll, 
egészségpromóció 

5,6-6,1 mmol/l emelkedett éhomi vércukorszint lehetősége, 
emelkedett vércukorszint 

Egészségpromóció, orvoshoz 
irányítás 

Éhomi 
(legalább  
8 órája 
nem evett) 

>6,1 mmol/l cukorbetegség lehetősége, valószínűleg kóros 
vércukorszint 

Egészségpromóció, orvoshoz 
irányítás 

<7,8 mmol/l normális Évenkénti vércukorkontroll, 
egészségpromóció 

7,8-11,0 mmol/l csökkent glükóztolerancia lehetősége, emelkedett 
vércukorszint 

Egészségpromóció, orvoshoz 
irányítás 

Étkezés 
után 

>11,1 mmol/l cukorbetegség lehetősége, valószínűleg kóros 
vércukorszint 

Egészségpromóció, orvoshoz 
irányítás 

2. táblázat: Mért vércukorértékeknek megfelelő irányítási protokoll 
 
A normál vércukorszintű beteget a gyógyszerész tájékoztatja 

- az egészséges életmód fontosságáról, 
- a metabolikus szindrómáról és annak szövődményeiről, 
- a dohányzás mellőzésének fontosságáról, 
- a cukorbetegségről, annak tüneteiről és szövődményeiről, valamint 
- az évenkénti vércukorkontroll szükségességéről. 
 

Emelkedett vagy kóros vércukorszint esetében a fentieken túl a gyógyszerész tájékoztatja a beteget, hogy vércukorértéke 
meghaladja a normális értéket, és ezért azonnali orvosi kivizsgálás szükséges, hogy melyek azok a módosítható kockázati 
tényezők, melyek befolyásolásával a betegség progresszióját késleltetheti, és az orvosi vizsgálat a cukorbetegség korai 
felderítése miatt szükséges, mely a szövődmények kockázatát mérsékli. 
A gyógyszerész referáló levelet ír a háziorvosnak. Ezt a megfelelő diszkréciót biztosítva a beteg útján vagy faxon eljuttatja a 
háziorvoshoz. A referáló levél mellé csatolja a prevenciós adatlap egy példányát. Szükség esetén telefonon felhívja a háziorvost 
és egyeztet a betegről. 
 
Vérlipidszint 
A gyógyszerész lehetőség szerint a mért összkoleszterin (Össz-C) és triglicerid (TG) értékek ismeretében a Friedewald-egyenlet 
segítségével kiszámítja az LDL-koleszterin (LDL-C) értéket. Az összefüggést csak akkor lehet alkalmazni, ha a triglicerid-szint nem 
haladja meg a 4,5 mmol/l értéket.  
LDL-C = (Össz-C) - (HDL-C + TG/2,2) 
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Mért/számított érték Kategória Ellenőrzés, betegirányítás, nyomonkövetés 

Összkoleszterin-szint 
<5,2 mmol/l Kívánatos Ellenőrzés 1 év múlva 
5,2-6,2 mmol/l Határérték emelkedett Ellenőrzés 1 hónap múlva 
> 6,2 mmol/l Emelkedett Orvoshoz irányítás 
LDL-C* 
<2,6 mmol/l Optimális Ellenőrzés 1 év múlva 
2,6-3,3 mmol/l Optimális felett Ellenőrzés 1 hónap múlva 
3,4-4,1 mmol/l Határérték emelkedett Orvoshoz irányítás 
4,2-4,9 mmol/l Emelkedett Orvoshoz irányítás 
> 4,9 mmol/l Jelentősen emelkedett Orvoshoz irányítás 
HDL-C 
<1,0 mmol/l Alacsony Orvoshoz irányítás 
≥ 1,6 mmol/l Emelkedett Ellenőrzés 1 év múlva 
Triglicerid 
<1,7 mmol/l Kívánatos Ellenőrzés 1 év múlva 
1,7-2,3 mmol/l Határérték emelkedett Ellenőrzés 1 hónap múlva 
> 2,3 mmol/l Emelkedett Orvoshoz irányítás 

3. táblázat: A mért és számított vérzsír értékeknek megfelelő irányítási protokoll 
 

* Gyógyszertárban jelen gyakorlat szerint nem kerül meghatározásra, a beteg egyéb leleteiből tájékoztatásra szolgálhat. 

 
A normális lipidszintű beteget a gyógyszerész tájékoztatja  

-  az egészséges életmód fontosságáról,  
- a dohányzás mellőzésének fontosságáról, 
-  a metabolikus szindrómáról és annak szövődményeiről, 
- a diszlipidémia betegségről, annak szövődményeiről, tüneteiről, valamint 
- az évenkénti mérés szükségességéről. 

 
Az emelkedett-normális kategória esetén a normál lipidszinthez tartozó tájékoztatáson túl a gyógyszerész a beteg figyelmét 
felhívja, hogy vérlipidszintje meghaladja a normális értéket, továbbá, hogy melyek azok a kockázati tényezők, melyek 
befolyásolásával vérlipidszintjét csökkentheti. 
A gyógyszerész a beteggel egyezteti, hogy melyek azok az életmódbeli változások, melyekkel a vérlipidszint csökkentést az 
elkövetkező hónapban megkísérlik elérni, és időpontot egyeztetnek a következő vérlipidszint kontrollra. A gyógyszerész mindezt 
a prevenciós adatlapon és a betegtájékoztató nyomtatványon is feltünteti.  
Az emelkedett-jelentősen emelkedett vérzsír-szint kategória esetén a normál lipidszinthez tartozó tájékoztatáson túl a 
gyógyszerész a beteg figyelmét felhívja, hogy vérlipidszint értéke olyan mértékben haladja meg a normális értéket, hogy 
azonnali orvosi kivizsgálás szükséges, továbbá tájékoztatja a beteget, hogy melyek azok a kockázati tényezők, melyek 
befolyásolásával a betegség további romlását késleltetheti. 
A gyógyszerész tájékoztatja a beteget, hogy az orvosi vizsgálat diszlipidémia korai felderítése miatt szükséges, mely a 
szövődmények kockázatának mérséklését eredményezi. Referáló levelet ír a háziorvosnak. Ezt a megfelelő diszkréciót biztosítva a 
beteg útján vagy faxon eljuttatja a háziorvoshoz. A referáló levél mellé csatolja a prevenciós adatlap egy példányát. Szükség 
esetén a háziorvossal telefonon egyeztet a betegről. 
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Testtömeg index, haskörfogat 
 

Mért BMI érték (kg/m2) Kategória Irányítás, nyomonkövetés 

<18,5 kg/m2 Kórosan sovány Ellenőrzés 1 év múlva 
18,5-24,9 kg/m2 Kívánatos testtömeg, normális Ellenőrzés 1 év múlva* 
25-29,9 kg/m2 Túlsúly Ellenőrzés 3 hó múlva 
30-34,9 kg/m2 I. fokú elhízás Ellenőrzés 3 hó múlva 
35-39,9 kg/m2 II. fokú elhízás  Orvoshoz irányítás 
>40 kg/m2 III. fokú elhízás (morbid) Orvoshoz irányítás 

Mért haskörfogat érték (cm) Kategória Irányítás, nyomonkövetés 

Férfi   
< 94  Normális Ellenőrzés 1 év múlva* 
94-102  Fokozott kockázat Ellenőrzés 3 hó múlva 
>102  Jelentősen fokozott kockázat Orvoshoz irányítás 
Nő   
< 80  Normális Ellenőrzés 1 év múlva* 
80-88  Fokozott kockázat Ellenőrzés 3 hó múlva 
> 88  Jelentősen fokozott kockázat Orvoshoz irányítás 

4. táblázat: Elhízás mértékének megfelelő irányítási protokoll 

* Genetikai prediszpozíció, kockázati tényező, társbetegség esetén fokozott, negyedévenkénti kontroll szükséges. 

 
A normális testtömeg indexű vagy haskörfogat kategóriájú beteget a gyógyszerész tájékoztatja 

- az egészséges életmód fontosságáról,  
- a dohányzás mellőzésének fontosságáról,  
- a metabolikus szindrómáról és annak szövődményeiről, 
- az elhízás-betegségről, tüneteiről, szövődményeiről, valamint 
- a folyamatos testsúlykontroll fontosságáról. 

 
A túlsúlyos, I. fokú elhízási vagy haskörfogat szerint fokozott kockázati kategória esetén a normál testtömeg indexhez vagy 
haskörfogathoz tartozó tájékoztatáson túl a gyógyszerész a beteg figyelmét felhívja, hogy a mért érték magasabb a normálisnál, 
ami kifejezetten a genetikai prediszpozícióval, illetve társbetegséggel rendelkezők esetében jelent nagyobb kockázatot, továbbá 
tájékoztatja a beteget, hogy melyek azok a kockázati tényezők, melyek befolyásolásával az elhízás mértékét csökkentheti. 
A gyógyszerész a beteggel egyezteti, hogy melyek azok az életmódbeli változások, melyekkel a testsúly csökkentését (5-10%) az 
elkövetkező 3 hónap alatt el kívánják érni. Ezt a prevenciós adatlapon és a betegtájékoztató nyomtatványon is feltünteti. 
Ha a beteg testtömeg indexe meghaladja a 28-as értéket, a testsúly csökkenését eredményező módszereket javasol, ideértve 
egyes vény nélkül kiadható gyógyszerek és egyéb termékek expediálását. 
A gyógyszerész időpontot egyeztet a beteggel a következő kontrollra, amit a prevenciós adatlapon és a betegtájékoztató 
nyomtatványon is feltüntet.  
A II. vagy III. fokú elhízási kategória, vagy jelentősen fokozott kockázatú haskörfogat érték esetén a gyógyszerész a normál 
testtömeg indexhez vagy haskörfogathoz tartozó tájékoztatáson túl a beteg figyelmét felhívja, hogy a mért érték jelentősen 
magasabb a normálisnál, ami kifejezetten a genetikai prediszpozícióval, illetve társbetegséggel rendelkezők esetében jelent 
nagy kockázatot, továbbá tájékoztatja a beteget, hogy melyek azok a módosítható kockázati tényezők, melyekkel az elhízás 
progresszióját késleltetheti. 
A gyógyszerész tájékoztatja a beteget, hogy orvosi vizsgálat szükséges az elhízás okának mielőbbi felderítése és a metabolikus 
szindróma szövődményeinek mérséklése érdekében. Referáló levelet ír a háziorvosnak, melyet a megfelelő diszkréciót biztosítva 
a beteg útján vagy faxon eljuttat a háziorvoshoz. A referáló levél mellé csatolja a prevenciós adatlap egy példányát. Szükség 
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esetén telefonon felhívja a háziorvost és egyeztet a betegről. Mindezen tevékenységeket a prevenciós adatlapon és a 
betegtájékoztató nyomtatványon dokumentálja.  
Az elhízással kapcsolatos tájékoztatás részletes elveit a protokollt kiegészítő Metabolikus Szindróma Gyógyszerészi Gondozási 
Program leírása tartalmazza. 
 
A gyógyszerész a rendelkezésére álló adatok alapján értékeli, hogy fennáll-e a metabolikus szindróma valószínűsége.  
Ha az alább felsoroltak közül három vagy több kritérium igazolt, valószínűsíthető a metabolikus szindróma fennállása, ezért a 
beteget orvoshoz kell irányítani:  

- a mért vérnyomás értéke meghaladja a 130/85 Hgmm értéket, vagy a beteg diagnosztizált magas vérnyomásos beteg 
(gyógyszeres kezelés alatt áll), 

- a mért éhomi vércukorértéke nagyobb vagy egyenlő 5,6 mmol/l értékkel, vagy a beteg diagnosztizált cukorbeteg 
(gyógyszeres kezelés alatt áll), 

- a mért HDL koleszterin értéke férfiak esetében nem éri el az 1,0 mmol/l értéket, nők esetében az 1,3 mmol/l értéket, 
- a mért triglicerid értéke meghaladja az 1,7 mmol/l értéket, vagy a beteg diagnosztizált diszlipidémiás beteg 

(gyógyszeres kezelés alatt áll), 
- férfiak haskörfogata meghaladja a 102 cm-t, nőké a 88 cm-t. 

 
2.4. Diagnosztizált betegek gyógyszerterápiás menedzsmentje (Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási protokoll 
harmadik szintje) 
 
2.4.1. Célpopuláció kiválasztása 
A gyógyszerész célirányos kérdéseivel kezdeményezi a gyógyszertárba belépő túlsúlyos vagy elhízott, illetve – kiváltott 
gyógyszerei alapján – kezelt cukorbeteg, diszlipidémiás, magas vérnyomás betegségben szenvedő beteg gyógyszerészi 
gondozásba vételét. Kedvező fogadtatás és a kooperációs készség kinyilvánítása esetén a gyógyszerész a beteg és háziorvosa 
általános adatait rögzíti a metabolikus szindróma gyógyszerterápiás adatlapon (7. melléklet). 

 
2.4.2. Kardiovaszkuláris rizikó meghatározása 
A gyógyszerész a betegnek feltett célirányos kérdésekkel, a gyógyszerkiváltás adatainak figyelembe vételével, a gyógyszertári 
mérések ismeretében, valamint az orvosi dokumentáció alapján meghatározza a beteg kardiovaszkuláris rizikóját. 
Kardiovaszkuláris rizikó kategóriái 

− Igen nagy kockázatú állapot (lipid célértékek esetében releváns, különben nagy kockázatú célértékek 
vonatkoztathatóak, a *-gal jelölt paraméterek mérésére gyógyszertárban nincs lehetőség) 

o Kardiovaszkuláris betegség és 
 cukorbetegség, vagy 
 erős dohányzás, vagy 
 metabolikus szindróma. 

− Nagy kockázati kategória 
o koszorúér betegség, 
o perifériás érbetegség, 
o cerebrovaszkuláris betegség, 
o diabetes mellitus vagy 
o krónikus veselégtelenség. 

− Kardiovaszkuláris tünetektől mentes, nagy kockázatú állapot 
o az Európai Kardiológiai Társaság kockázati táblája (SCORE) alapján nagy kockázatot mutatók (10 éves 

halálozási kockázat >5%) 
o legalább egy súlyos kockázati tényező jelenléte 

 összkoleszterinszint > 8 mmol/l 
 vérnyomásérték > 180/110 Hgmm 
 testtömegindex > 40 
 becsült glomerulus filtrációs ráta (GFR)* <60ml/min 
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 mikroalbuminuria* (albumin: 30-300 mg/l)  
o legalább egy nagy kockázatot jelentő tényező jelenléte 

 szubklinikus ateroszklerózis* 
• képalkotó, vagy más eljárással igazolt plakk 
• boka-kar index ≤ 0,9 

 családi halmozódás [elsőfokú hozzátartozónál korai (férfi <55 év, nők <65 év) kardiovaszkuláris 
esemény előfordulása] 

 balkamra hipertrófia* 
o metabolikus szindróma. 

− Közepes, alacsony kockázati kategória (lipidanyagcsere értékek esetében releváns) 
o az előzőekben felsorolt tényezők egyike sem teljesül. 

 
2.4.3. Kardiovaszkuláris kockázat becslésére alkalmas anyagcsere paraméterek 
A szakmai protokollok szerint az 5. táblázatban foglalt célértékek elérése ajánlott. A beteg a gyógyszerész-beteg találkozások 
alkalmával megméri vérnyomását, vércukor értékét, vérlipidszintjét, ellenőrzi az elhízás mértékét. A gyógyszerész a mérések 
eredményét folyamatosan rögzíti a metabolikus szindróma gyógyszerterápiás adatlapon. 
Ha a beteg a kívánt célértéket eléri, a gyógyszerész tovább motiválja a beteget a jó anyagcsereértékek megőrzésére. 
Ha a beteg mért értéke a kívánt célértéket nem éri el, a gyógyszerész tájékoztatja a beteget a továbbra is fennálló fokozott 
kardiovaszkuláris kockázatról, az életmód változtatás szükségességéről és annak eredményességéről, valamint a 
testsúlycsökkentés lehetőségeiről. 
Kérdéseivel felméri a beteg adherenciáját, továbbá a beteg nem kielégítő paraméteréről referáló levélben tájékoztatja a 
kezelőorvost. 
 

Kockázati kategória Vérnyomás 
Hgmm 

Vércukorszint 
(mmol/l) 

önellenőrzéssel 
TC (mmol/l) LDL-C** 

(mmol/l) 
HDL-C 

(mmol/l) 
TG 

(mmol/) 
BMI (kg/m2)/ 

haskörfogat (cm) 

Igen nagy 
kockázatú állapot  

< 130/80  Éhomi: <6,0  
Pp: <7,5* 

< 3,5  < 1,8 >1,0 (ffi) 
>1,3 (nő) 

< 1,7  < 25 
Ffi <94, nő <80  

Nagy kockázat < 130/80  Éhomi: <6,0  
Pp: <7,5* 

< 4,5  < 2,5 >1,0 (ffi) 
>1,3 (nő) 

< 1,7  < 25 
Ffi <94, nő <80 

Kardiovaszkuláris 
tünetektől mentes 
nagy kockázat 

< 140/90  Éhomi: <6,0  
Pp: <7,5* 

< 5,0  < 3,0 >1,0 (ffi) 
>1,3 (nő) 

< 1,7  < 27 
Ffi <102, nő <88 

Metabolikus 
szindróma esetén 

< 130/80 Éhomi: <6,0  
Pp: <7,5* 

< 5,0  < 3,0 >1,0 (ffi) 
>1,3 (nő) 

< 1,7 < 27 
Ffi <102, nő <88 

Közepes, alacsony 
kockázat 

< 140/90  Éhomi: <6,0  
Pp: <7,5* 

< 5,2  < 3,4 >1,0 (ffi) 
>1,3 (nő) 

< 2,3  < 30 
Ffi <102, nő <88 

5. táblázat: Kardiovaszkuláris kockázat szerinti célértékek 

* 1,5 órával étkezést követően mért érték.  
** Gyógyszertárban jelen gyakorlat szerint nem kerül meghatározásra, a beteg egyéb leleteiből tájékoztatásra szolgálhat. 

 
2.4.4. A beteg gyógyszerelésének áttekintése, a gyógyszeres terápia nyomon követése 
A gondozás harmadik szintjébe bevont betegek esetében a gyógyszerelés szisztematikus áttekintése is szükséges. Ez az első 
gyógyszerész-beteg találkozás esetében a beteg részletes kikérdezését, gyógyszerelési anamnézis felvételét teszi szükségessé. 
Ismételt gyógyszerész-beteg találkozáskor a változásokat és a kitűzött terápiás célok elérését kell értékelni. 
 
2.4.4.1. A beteg gyógyszerelésének áttekintése az első alkalommal 

A gyógyszerész feltérképezi a beteg fennálló egészségügyi problémáit és gyógyszereit. A beteg kikérdezése három részből áll, 
melyet az első alkalommal szisztematikusan végig kell járni, a nyomonkövetés során a hangsúlyt a változásokra kell fektetni. 
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Orvos által diagnosztizált és egyéb egészségügyi problémák feltárása: 
Ebben a fázisban a beteget a fennálló egészségügyi problémáiról kell kikérdezni, azokhoz való viszonyát kell tisztázni (elégedett-
e a kezeléssel, vagy érzése szerint változtatni lenne jó, van-e olyan panasza, amelyet nem, vagy érzése szerint eredménytelenül 
kezelnek). 
 
Gyógyszerelés: 
A beteg által jelenleg szedett gyógyszerekkel kapcsolatban fel kell tenni kilenc általános kérdést és egy, az együttműködésre 
vonatkozó kérdéscsoportot. Ezzel felmérhető a beteg gyógyszerismerete és adherenciája. A beteg által elmondottak alapján 
jelölhető ki a szükséges betegoktatás és motiválás. 

1. Milyen betegségre írták fel a gyógyszert? 
2. Ki írta fel a gyógyszert? 
3. Mit tud az adott gyógyszer hatásáról? 
4. Mióta szedi a gyógyszert? 
5. Milyen adagban szedi a gyógyszert? 
6. Mikor veszi be a gyógyszert? 
7. Meddig szedi, szedte a gyógyszert? 
8. Van-e valamilyen nehézsége a gyógyszerszedéssel kapcsolatban? 
9. Tapaszalt-e valami szokatlant, különöset a gyógyszerrel kapcsolatban? 
10. Az előző gyógyszerkiváltás óta előfordult, hogy 
- figyelmetlen volt a gyógyszerszedéssel kapcsolatban? 
- ha jobban érzi magát, abbahagyja a gyógyszerszedést? 
- ha rosszabbul érzi magát a gyógyszerszedéstől, abbahagyja a gyógyszerszedést? 
- elfelejtette bevenni a gyógyszerét? 

 
2.4.4.2. Betegoktatás, gyógyszerszedési együttműködés fokozása 
A gyógyszerész a 2.4.4.1. pontban feltett kérdésekre adott válaszok alapján tájékoztatja a beteget és írott kiadványokkal látja el.  
Ha a 10. kérdéscsoportra a beteg legalább 2 esetben igennel válaszolt, a beteg gyógyszerszedési együttműködése nem 
megfelelő, együttműködő-készségének javítása szükséges. A gyógyszerésznek fel kell derítenie, hogy milyen okok vezetnek az 
együttműködés hiányára. 
Szándékos non-adherencia hátterében állhat gyógyszer mellékhatás, a beteg azon érzése, hogy nem hat a gyógyszer, a napi 
többszöri adagolás, a gyógyszer ára és egyéb ok. Ebben az esetben 2.4.4.3. pont szerinti gyógyszerelési problémát azonosítva 
kell eljárni. 
Nem szándékos a non-adherencia, ha a beteg elfelejti bevenni a gyógyszert. Ebben az esetben a gyógyszerésznek motiválnia kell 
a beteget, és segítségül például gyógyszerszedési együttműködést fokozó betegtájékoztatót ad a betegnek, vagy a beteg 
gyógyszerelését áttekintő ún. Medikártyát (8. melléklet) biztosít. 

 
2.4.4.3. Gyógyszerelési probléma felmérése 
Elsőként a beteg által felsorolt egészségügyi problémákat kell számba venni. Ezen belül lehetőség szerint rögzíteni kell: 

- a betegség diagnózisának idejét,  
- hogy a betegség a beteg elmondása és a mért anyagcsere adatok alapján kontrollált-e, a beteg eléri-e a kitűzött 

célértékeket (a célértékeket a 2.4.3. pont szerint kell értékelni), valamint 
- hogy a beteget aggasztja-e a fennálló egészségügyi probléma, zavarja-e mindennapjait.  

A beteg által szedett gyógyszereket (a gyógyszer szedésének kezdetét, a gyógyszerkészítmény márkanevét és hatóanyagának 
nevét, a rendelt és szedett dózisokat) a metabolikus szindróma gyógyszerterápiás adatlapon az indikációra vonatkozó rovat 
sor(ok)ban kell szerepeltetni. A 2.4.4.1. pontban felsorolt kérdésekre adott válaszok alapján az együttműködési készség három 
kategóriába sorolható: 1 nagyon hiányos ismeret/ nem együttműködő beteg; 2 részleges ismeretek/részben együttműködő 
beteg; 3 elegendő tájékozottság/együttműködő beteg. Az 1-es és a 2-es kategória esetében a 2.4.4.2. pontban foglaltak szerint 
kell eljárni.  
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2.4.4.4. Gyógyszerelési probléma (GYP) vizsgálata 
A gyógyszerész értékeli, hogy a beteg a gyógyszerterápiás célokat elérte-e, ha nem, milyen gyógyszerelési probléma 
akadályozhatja azt. A vizsgálatban használt Dader metódus szerinti besorolás alapján a gyógyszerelési problémák az alábbiak 
lehetnek: 
 

Szükségesség 
GYP1 Gyógyszeresen nem kezelt egészségügyi probléma. A betegnek van olyan betegsége, melyre 

szükséges lenne, de nem kap gyógyszeres kezelést. 
GYP2 Indokolatlan gyógyszerszedés okozta egészségügyi probléma. A beteg olyan egészségügyi 

problémától szenved, amely egy olyan gyógyszer szedésének következménye, melyre nincs szükség 
a terápiában. 

Eredményesség 
GYP3 Minőségi eredménytelenség. Az adott gyógyszeres kezeléssel a beteg nem éri el a célértékeket, 

a gyógyszer elégséges hatásának vagy alkalmazásának hiányosságai miatt. 
GYP4 Mennyiségi eredménytelenség. Az adott gyógyszeres kezeléssel a beteg nem éri el a célértéket, mely 

a dozírozási problémákra vezethető vissza.  
Biztonságosság 

GYP5 Minőségi biztonságossági probléma. Gyógyszer okozta dózisfüggetlen egészségügyi probléma. 
GYP6 Mennyiségi biztonságossági probléma. Gyógyszer dózisa okozta egészségügyi probléma. 

6. táblázat: Gyógyszerelési problémák 
 
A gyógyszerelési problémák kategorizálásánál a gyógyszerésznek három alapkérdést és egy kiegészítő kérdést kell feltennie: 
1. Szükséges-e az adott gyógyszer szedése. A gyógyszer szedése szükségtelen, ha az adott egészségügyi probléma azt nem 

indokolja (GYP2). Ha a gyógyszer szedése szükséges, a következő kérdést is fel kell tennie. 
2. Eredményes-e a szedett gyógyszer. A gyógyszer szedése akkor tekinthető eredményesnek, ha az adott egészségügyi 

problémánál a gyógyszerhatás kifejlődéséhez szükséges idő után a terápiás célt elérte a beteg (2.4.2. pont szerinti 
célértékek). Ha ez nem történt meg, de a gyógyszer magasabb dózisával, eltérő adagolásával feltehetően elérhető lenne, 
akkor mennyiségi (GYP4), ha úgy sem érhető el a kellő hatás, minőségi (GYP3) eredménytelenségről beszélünk. A minőségi 
eredménytelenséghez tartozik az adherencia hiányára visszavezethető eredménytelenség is. Ezt követően tehető fel a 
harmadik kérdés.  

3. Biztonságos-e az adott gyógyszer szedése. Az adott gyógyszer akkor nem tekinthető biztonságosnak, ha van olyan fennálló, 
illetve potenciális egészségügyi probléma, amely az adott gyógyszernek köszönhető és a metabolikus szindróma 
gyógyszerterápiás adatlapon feljegyzésre került, vagy valamely egészségügyi probléma rosszabbodását okozza. Ha ez a 
szedett gyógyszer dózisával függ össze, akkor mennyiségi (GYP6), ha annak tulajdonságával (pl. mellékhatás, interakció 
stb.), akkor dózistól független minőségi (GYP5) biztonságossági problémáról van szó. Ezt követően tehető fel a kiegészítő 
kérdés. 

4. Van-e olyan egészségügyi probléma, amelyre a beteg nem szed gyógyszert, de indokolt lenne. Ekkor kategorizált 
gyógyszerelési problémáról beszélünk (GYP1). 

 
A gyógyszerész a gyógyszerelési probléma vizsgálatát dokumentálja a metabolikus szindróma gyógyszerterápiás adatlapon.  
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2. ábra: Gyógyszerelési probléma meghatározási algoritmus 

 
Gyógyszerelési probléma esetén a gyógyszerész kitölti a „Gyógyszerelési probléma gyógyszerészi intervenció” adatlapot (9. 
melléklet), és orvoshoz irányítás esetén ennek egyik példányát mellékeli a referáló levélhez. 
 
2.4.4.5. Gyógyszerelési probléma felmérését követő lépés 

A gyógyszerelési probléma azonosítása esetén a következő lépés a gyógyszerészi tevékenység megtervezése és kivitelezése a 
gyógyszerelési probléma megoldása vagy megelőzése érdekében (gyógyszerterápiás terv készítése). Ha egyszerre több 
gyógyszerelési probléma is fennáll, mindig a legnagyobb kockázatú probléma megoldásával kell kezdeni a beavatkozást. A 
gyógyszerelési probléma okát is fel kell tárni, melyek az alábbiak lehetnek: 
 

Gyógyszerelési probléma Gyógyszerelési probléma feltételezett oka 

GYP1 Gyógyszerkiválasztás (szükséges gyógyszer hiánya) 
Indokolatlanul alkalmazott készítmény GYP2 
Hatástani csoporton belüli duplikáció 
Gyógyszerkiválasztás  GYP3 
Non-adherencia 

GYP4 Dozírozás (jellemzően aluldozírozás, gyógyszerforma) 
Interakció  GYP5 
Mellékhatás  

GYP6 Dozírozás (jellemzően felüldozírozás, gyógyszerforma) 
 Egyéb 

7. táblázat: Gyógyszerelési probléma oka 
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A gyógyszerész a gyógyszerterápiás tervben az alábbi javaslatokat fogalmazhatja meg: 

− Dozírozás változtatása 
o hatáserősség változtatása 
o dozírozás (adagolás, gyógyszerforma) változtatása 

− Gyógyszerelés változtatása 
o új gyógyszer bevezetése 
o gyógyszer elhagyása 
o gyógyszer helyettesítés (nem generikus helyettesítés) 

− Betegoktatás 
o non-adherencia csökkentés 
o nem gyógyszereléssel összefüggő életmód-tanácsadás 
 

A gyógyszerész a gyógyszerterápiás terv megvalósítását a beteggel történt szóbeli egyeztetés és/vagy a beteggel történt 
egyeztetés mellett írásos dokumentum kiadásával, illetve az orvossal történt szóbeli egyeztetés és/vagy írásbeli tájékoztatása 
mellett végezheti. 
A gyógyszerésznek minden esetben meg kell jelölnie a következő gyógyszerész-beteg találkozó idejét, amikor megtörténik a 
gyógyszerelési terv megvalósulásának kiértékelése is. Ha változott a gyógyszerelés vagy a beteg egyéb státusza, azt a 
metabolikus szindróma gyógyszerterápiás adatlapon jelölni szükséges.  
 
 
III. Ellátás megfelelőségének indikátorai 

Gyógyszertári szinten 
1. Gyógyszerész által a protokoll szerint életmóddal kapcsolatos tájékoztatásban részesített, írott betegtájékoztatóval 

ellátott 55 év feletti nő/45 év feletti férfi betegek száma/összes kockázati kategóriába tartozó beteg. Az elérni kívánt 
érték a kezdeti évben 25%, kívánatos, hogy ez folyamatosan emelkedjen. 

2. A protokoll szerint végzett anyagcsere paraméter mérések száma (55 év feletti nő/45 év feletti férfi betegek esetében). 
Az elérni kívánt érték a kezdeti évben 10%. 

3. Gyógyszerész által a protokoll szerint gyógyszeres terápiával kapcsolatban részletesen tájékoztatott és 
kockázatfelmérésen átesett, rendszeresen visszajáró (a megkívánt visszatérések legalább 80%-án megjelenik) betegek 
száma/a gyógyszertárban metabolikus szindróma, diabetes, hipertónia, diszlipidémia vagy elhízás kezelésére 
gyógyszert kiváltó betegek száma. Az elérni kívánt érték a kezdeti évben 10%.  

 
Az egyes indikátorok a visszajelzések függvényében rendszeresen felülvizsgálandóak. 
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VI. Mellékletek 
 
A metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási protokollt kiegészíti a Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási 
program hatályos kiadása, amely a Bizottság honlapján (www.gyogygond.hu) folyamatosan frissített formában elérhető, és 
amelyben a gyógyszerészi gondozási tevékenység végzéséhez szükséges alábbi formanyomtatványok, dokumentációk 
megtalálhatóak. 

1. melléklet: Gyógyszerészi gondozási tevékenység bejelentőlap (minta-javaslat) 
2. melléklet: Metabolikus szindróma gyógyszerészi prevenciós adatlap. Ennek segítségével tudja a gyógyszerész a még 

nem diagnosztizált betegnél felmérni az általános kockázatokat és rögzíteni a mért értéketeket, jelölni szükség esetén a 
következő találkozás időpontját. A nyomtatvány kétpéldányos, melyből az egyik mindig a gyógyszertárban marad, a 
második pedig szükség esetén a kezelőorvosnak továbbítandó. 

3. melléklet: Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási program betegtájékoztató. A betegtájékoztatóban a 
metabolikus szindróma kialakulásának kockázati tényezőinek, a metabolikus szindróma és szövődményeinek, a 
javasolható életmódbeli változásoknak az ismertetése történik meg, illetve a gyógyszertárban mért értékek 
rögzíthetőek. 

4. melléklet: Referáló levél. Segítségével a gyógyszerész az irányítási kategóriáknak megfelelően a beteget 
kezelőorvosához irányítja, és egyben a releváns adatokról az orvost tájékoztatja. 

5. melléklet: Orvosi válaszlevél. Célja a visszajelzési folyamat segítése a gyógyszerész által az orvoshoz irányított betegről. 
6. melléklet: Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási összesítő adatlap. Segítségével a metabolikus szindróma 

gyógyszerészi gondozási programban résztvevő betegek főbb adatai a gyógyszerésznek rendszerezetten elérhetőek. 
7. melléklet: Metabolikus szindróma gyógyszerterápiás adatlap. A már diagnosztizált betegek kockázati kategóriájának 

felmérésére, továbbá a gyógyszerelés áttekintésére és a gyógyszerelési problémák feltárására, dokumentálására 
szolgál. 

8. melléklet: Medikártya. A beteg részére biztosítható, a gyógyszerelés feltüntetésére alkalmas nyomtatvány. 
9. melléklet: Gyógyszerelési probléma gyógyszerészi intervenciós lap. A gyógyszerész által észlelt gyógyszerelési 

probléma kategorizálását, a javasolt beavatkozási lehetőségeket rendszerező adatlap. A kétpéldányos dokumentum 
első példánya a gyógyszertárban marad, második példányát a kezelőorvosnak kell megküldeni. 

10. melléklet: Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozás program Bizottságnak küldendő tájékoztatási lap. Célja, 
hogy a gyógyszerészi gondozási tevékenység folyamatos kiértékelését biztosítsa és az ellátás megfelelőségének 
indikátorai elemezhetőek legyenek. 
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1. melléklet 
 

Gyógyszerészi gondozási tevékenység bejelentő lap (minta-javaslat) 
 

ÁNTSZ  .............................................................................  Regionális Intézete 
 
.......................................................................................................... 
Regionális Tisztifőgyógyszerész 
részére 
 
 

Bejelentés gyógyszerészi gondozási tevékenység megkezdéséről 
 
 

Alulírott..............a ......................................... Gyógyszertár (címe: ……………………………) működtetője és alulírott ……………… 
személyi jogos gyógyszerésze/intézeti főgyógyszerésze bejelentjük, hogy a gyógyszertár a 
………………………………………… területre kiterjedő gyógyszerészi gondozási tevékenységet 
……………………………… napján megkezdi. 
A gyógyszerészi gondozás végzésére az alábbi gyógyszerész(ek) jogosultak: 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
Jelen bejelentés megtételével egyidejűleg nyilatkozom, hogy a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti 
gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendeletben, valamint a metabolikus 
szindróma gyógyszerészi gondozás szakmai protokollban előírt tárgyi feltételek rendelkezésre állnak és a metabolikus szindróma 
gyógyszerészi gondozás végzéséhez szükséges feltételek folyamatos biztosítását vállalom. Amennyiben a gyógyszertár 
gyógyszerészi gondozási tevékenység szempontjából releváns személyi, tárgyi, építészeti feltételeiben változás áll be, azt 
legkésőbb a következő munkanapon az ÁNTSZ regionális intézetének jelentem. 
 
Tisztelettel: 
 
Dátum: 
 
Aláírás 
 
 
Személyi jogos gyógyszerész/Intézeti főgyógyszerész 
 
Gyógyszertár működtetője 
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2. melléklet 
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3. melléklet 
 

Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási program betegtájékoztató 
 
Kérdezze meg gyógyszerészét! 
 
Mi a metabolikus szindróma? 
Az elhízottak között igen jelentős mértékben fordul elő magas vérnyomás, jellemző a kóros vérlipidszint, a magas vércukorszint. 
Ezt az anyagcsere tünetegyüttest nevezzük metabolikus szindrómának vagy „halálos négyesnek”. Ezen rizikófaktorok megléte a 
szívinfarktusra 4–8-szoros kockázatot jelent, és megnöveli az érelmeszesedés, a koszorúér-betegség, a trombózis, a stroke 
kialakulásának esélyét is. A kockázati tényezők többnyire a helytelen táplálkozásra és a testmozgás hiányára vezethetők vissza. 
 
Magas vérnyomás 
A magas vérnyomás önmagában nem okoz tüneteket, azonban a tartósan emelkedett vérnyomás súlyos szövődményes szervi 
károsodásokat okoz. A magas vérnyomás a szívinfarktus és az agyvérzés elsőrendű rizikófaktora, és a legtöbb esetben 
kimutatható további szív- és érrendszeri betegségek, érelmeszesedés, trombózisok, valamint vesebetegségek hátterében.  
A vérnyomás érték 130/85 Hgmm alatt tekinthető normálisnak, 130-139/85-89 között emelkedett normálisnak. A 140/90 feletti 
értékeket pedig kóros vérnyomásnak tekintjük, melynek kezelése szükséges.  
 
Magas vércukorszint 
A cukor (glükóz) biztosítja a szervezet energiaellátását. Normál esetben a cukor hamar felszívódik a vérből és beépül a szervezet 
energiaraktáraiba. Kóros esetben viszont a sejtek cukorfelvétele lelassul, a vércukorszint emelkedik, tartósan magassá válik. 
Cukorbetegségről, vagy annak előállapotáról beszélünk, ha az éhomi (8 órája nem étkeztünk) vércukorszint rendszeresen 
meghaladja a 6,1 mmol/l értéket, étkezés után 7,8 mmol/l fölé emelkedik, és 2 óra múlva sem tér vissza a kiindulási értékre. 
Önellenőrzéskor mért érték esetében az éhomi érték határa 5,6 mmol/l. A cukorbetegség típusai közül a 2-es típusú 
cukorbetegség része a metabolikus szindrómának. 
 
Magas vérlipidszint 
Ha a koleszterinszint meghaladja az 5,2 mmol/l normál értéket, az megnöveli az érelmeszesedés kialakulásának kockázatát. A 
kockázatot a kis sűrűségű, ún. veszélyeztető vagy „rossz” LDL-koleszterin emelkedése növeli, míg a nagy sűrűségű, ún. védő 
hatású, „jó” HDL-koleszterin emelkedése csökkenti. A lipidanyagcsere zavara esetén egy másik vérlipid, a triglicerid szint is 
emelkedik (normál értéke 2,3 mmol/l alatt van). Az elhízás emeli a LDL koleszterin és a triglicerid szintet, illetve csökkenti a védő 
HDL koleszterin mennyiségét.  
 
Elhízás 
Az alma típusú elhízás (has és a törzs körül) nemcsak esztétikai problémát jelent, hanem a hasi zsírszövetek anyagcseréje 
különbözik a bőr alatti zsírszövetekétől, és sok olyan további folyamatot kezdeményez, mely további kockázati tényezők 
megjelenését idézi elő. Az elhízás mértékének megállapításában a testtömeg index (BMI, az angol Body Mass Index kifejezés 
rövidítése) nyújt segítséget, mely a kilogrammban megadott testsúly és a méterben mért testmagasság négyzetének hányadosa 
(kg/m2). Normális értéke 20-25 között van, 25-30 közötti érték esetén túlsúlyról, 30 fölött pedig elhízásról beszélünk. Hastáji 
elhízásról beszélünk, ha a haskörfogat meghaladja nőknél a 88 cm-es, férfiaknál a 94 cm-es értéket. 
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Gyógyszertári mérési lap* 

Név: ……………………………………………………………………… 

Gyógyszertár neve: ……………………………………………………… 

Gyógyszerész neve: ……………………………………………………… 

Mérés körülményei: étkezés után ........................................óra 

Vérnyomás érték: ..................................../.............................. Hgmm 

Vércukor érték: .................................................................... mmol/l 

Összkoleszterin-szint: ............................................................... mmol/l 

Triglicerid-szint: .................................................................... mmol/l 

Testtömeg index: .................................................................... kg/m2 

Haskörfogat:  .................................................................... cm 

Gyógyszerészi javaslatok: 

 Mihamarabb keresse fel háziorvosát 
 

 Gyógyszertári kontroll:  
 1.................................................................................... 
 2.................................................................................... 
 

 Életmód változtatás 
 
* A mért értékek tájékoztató jellegűek, diagnózis megállapítására, terápia módosítására nem alkalmas. Kérjük, tájékoztassa kezelőorvosát a mérések eredményéről. 

 
 
 
Az életmód változtatás elemei 
 
Testsúlycsökkentés 
Elhízás esetén a testsúlycsökkentés javasolt mértéke fél év alatt 7-10%. Ezt fizikai aktivitásának fokozásával és étrendi 
változásokkal érheti el. 
 
Fizikai aktivitás 
A rendszeres, napi 30-60 perces, heti 5-7 alkalommal végzett mérsékelt-közepes intenzitású testmozgás (pl. gyaloglás 4-5 km/h) 
csökkenti a metabolikus rizikófaktorok kialakulásának kockázatát. Intenzívebb mozgás (pl. kocogás 8 km/h) növeli a hatást, de 
férfiak esetében 40, nők esetében 50 év felett, illetve betegség fennállása esetén orvosi konzultáció szükséges. Dinamikus 
jellegű, aerob mozgásformák ajánlottak (pl. gyaloglás, kerékpározás, úszás, labdajátékok). A mozgás intenzitása pulzusszámmal 
jellemezhető, aminek célszerű 120-150/perc között lennie. Fennálló szív- és érrendszeri vagy anyagcsere-betegség esetén kisebb 
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intenzitású fizikai aktivitás ajánlott, fokozatosan emelve a terhelést. Elhízás esetén mérsékelt intenzitású, 60-90 percig tartó 
mozgás ajánlott. 
 
Étkezés 
A legfontosabb a fizikai aktivitással egyensúlyban lévő energia-bevitel. Az étrend bőségesen tartalmazzon zöldséget, gyümölcsöt 
(>400 g/nap), teljes értékű, nagy rosttartalmú gabonatermékeket és halat. A telített zsírok bevitele sovány húsok, növényi 
fehérjeforrások, fölözött, alacsony zsírtartalmú tej, sovány tejtermékek fogyasztásával csökkenthető. A koleszterin-bevitel ne 
haladja meg a 300 mg/nap értéket. Kerülni kell a hozzáadott cukorral készült üdítőitalok, élelmiszerek fogyasztását. Az ételeket 
kevés sóval, vagy só hozzáadása nélkül kell készíteni. Ha fogyaszt alkoholt, csak mértékkel tegye. A nem otthoni étkezésre is a 
fenti ajánlások érvényesek. 
 
Dohányzás elhagyása 
A dohányzás a szív-érrendszeri halálozás önálló kockázati tényezője. A „könnyű” cigaretta és a dohányfüst beszívása is fokozza a 
kockázatot. A dohányzás abbahagyása már egy éven belül csökkenti a szív-érrendszeri problémák előfordulásának gyakoriságát. 
Dohányzásról való leszokáshoz kérje orvosa, gyógyszerésze segítségét!  
 
Önellenőrzés 
Rendszeresen ellenőrizze testsúlyát, vérnyomását, étkezés utáni vércukorszint és vérlipid értékeit. 
 
 
 
Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság 2010. 
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4. melléklet 
 

Referáló levél a háziorvos részére a gyógyszertárban végzett metabolikus szindróma felmérésről 
 
 

Tisztelt ................................ doktornő/doktor úr! 
 
 
..........................................................................................  nevű betegének 
 
 

 kardiovaszkuláris kockázata, illetve a gyógyszeresen nem kezelt területeken a gyógyszertárban mért értéke az alábbi 
területeken emelkedett volt (lásd: csatolt prevenciós adatlap): 
 

 kardiovaszkuláris kockázatfelmérése során a már kezelt betegségekben a gyógyszertárban mért: 
 

 A vérnyomásértéke    ……… / ………  Hgmm, 
 

 B vércukorértéke (éhomi/pp.)  ……… mmol/l  
 

 C teljes koleszterin  ………  mmol/l  ………  HDL-C  
 

 D triglicerid   ………  mmol/l 
 

 E BMI értéke  ………  kg/m2,            haskörfogata  ………  cm 
 
ez meghaladja a ………… kardiovaszkuláris kockázat esetén ajánlott célértéket, és felveti az esetleges 
terápiamódosítás szükségességét.  

 
 Betegének gyógyszerelése gyógyszerelési probléma fennállását/lehetőségét veti fel (lásd: csatolt gyógyszerelési probléma 

adatlap). 
 
 
Kérem, hogy a beteg együttműködésének, a gyógyszeres terápia eredményességének javítása érdekében a vonatkozó vizsgálati 
eredményekről tájékoztatni szíveskedjen. 
 
Dátum: 
 
Együttműködését előre is megköszönve, 
Tisztelettel: 
 
 
Gyógyszerész Gyógyszertár 
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5. melléklet 
 

Orvosi válaszlevél 
 

 
Tisztelt  ………………………………………  gyógyszerésznő/gyógyszerész úr! 
 
 
Az Ön által hozzám irányított  ………………………………  betegünknél a szükséges diagnosztikai vizsgálatokat elvégeztem, és 
a betegnél az alábbi új betegségeket állapítottam meg: 

 hypertonia 
 

 diabetes mellitus 
 

 dyslipidaemia 
 

 obesitas 
 

 metabolikus szindróma 
 
Az Ön által hozzám irányított  ………………………………  betegünknél a szükséges vizsgálatokat elvégezve a már kezelt 
területeken az alábbi terápiamódosításokat végeztem: 

 
 hatáserősség változtatás 

 
 kombinációs kezelés 

 
 hatóanyag váltás 

 
Az Ön által hozzám irányított  ………………………………………  betegünknél a jelzett gyógyszerelési problémák területén az 
alábbi terápiamódosításokat végeztem: 

 
 hatáserősség változtatás 

 
 dozírozás változtatása 

 
 új gyógyszer felírása 

 
 gyógyszer elhagyása 

 
 gyógyszer helyettesítése 

  
Együttműködését megköszönve, 
Tisztelettel: 
 
Dátum: 
 
 

Orvos aláírása 
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6. melléklet 
 

Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási összesítő adatlap 
 
Gyógyszertár neve/címe: ……………………………………………………………………… 
 
 

Sorszám Beteg neve Beteg címe 
Beteg elérhetősége  

(telefon) 
Gyógyszerész aláírása 
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7. melléklet 
 

Metabolikus szindróma gyógyszerterápiás adatlap  
 

Beteg neve: ………………………………………………  Születési éve:  Sorszáma: . 
 
Beteg címe:  …………………………………………………………………   Beteg telefonszáma:  ………………………………… 
 
Háziorvos neve:  ……………………………………………………………   Háziorvos elérhetősége: ……………………………… 
 
Gyógyszertár neve/címe: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Beteg kardiovaszkuláris kockázatának felmérése 

 Igen nagy kockázatú állapot 
 Kardiovaszkuláris betegség és 
 Cukorbetegség, vagy  
 Erős dohányzás vagy 
 Metabolikus szindróma 

 Nagy kockázati kategória 
 Koszorúér betegség 
 Perifériás érbetegség 
 Cerebrovaszkuláris betegség 
 Diabetes mellitus 
 Krónikus veseelégtelenség 

 

 Kardiovaszkuláris tünetektől mentes, nagy kockázatú 
állapot 
  TC> 8 mmol/l 
  Vérnyomás> 180/110 Hgmm 

 BMI> 40 kg/m2 

 Globális kardiometabolikus kockázat 
 Elsőfokú familiaritás 
 Boka-kar index ≤ 0,9 
 Metabolikus szindróma 

 Közepes, alacsony kockázat 
Az előzőekben felsorolt kockázatok egyike sem teljesül 

 
* Gyógyszertárban jelen gyakorlat szerint nem kerül meghatározásra, a beteg egyéb leleteiből tájékoztatásra szolgálhat.  

 
 

Mért értékek Dátum Dátum Dátum Dátum Dátum Dátum Dátum Dátum Dátum Dátum 
Cél 

Érték 

RR (Hgmm)            

Vércukor éhomi 
(mmol/l) 

           

Vércukor pp. 
(mmol/l) 

           

TC 
(mmol/l) 

           

LDL-C* 
(mmol/l) 

           

HDL-C 
(mmol/l) 

           

TG 
(mmol/l) 

           

BMI 
(kg/m2) 

           

Haskörfogat 
(cm) 
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8. melléklet 
 
 

Medikártya 
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9. melléklet 
 

Gyógyszerelési probléma gyógyszerészi intervenciós lap 
(2 példányos) 

(a különböző gyógyszerekhez kapcsolódó gyógyszerelési problémáknál külön kitöltendő) 
 

Beteg neve:  ………………………………………… Beteg elérhetősége: ………………………………………………………… 
 
Egészségügyi probléma: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Gyógyszerelési problémában érintett gyógyszerek  
Gyógyszer neve, hatáserőssége, kiszerelése Dózisa 
  
  
  

 

 
 
 
 
Gyógyszerelési probléma megoldása érdekében tett intervenció 

Hatáserősség változtatása  Dozírozás változtatásának javaslata 
Dozírozás (adagolás, gyógyszerforma) változtatása  
Új gyógyszer szedése  
Gyógyszer elhagyása  

Gyógyszerelés változtatásának javaslata 

Gyógyszer helyettesítés  
Szándékos non-adherencia csökkentés  
Nem szándékos non-adherencia csökkentése  

Betegoktatás 

Nem gyógyszerelési tanácsadás  
Egyéb   
 
Választott kommunikációs csatorna 
Beteggel szóbeli   
Beteggel írásbeli  
Orvossal szóbeli (referáló levéllel)  
Orvossal írásbeli (referáló levéllel)  
 
Eredmény Eü. probléma megoldva Eü. probléma nincs megoldva 
Elfogadott intervenció   
Nem elfogadott intervenció   

Gyógyszerelési probléma azonosítása  
 
 GYP1 Gyógyszeresen nem kezelt eü. probléma 
 GYP2 Nem szükséges gyógyszer negatív hatása okozta eü. 

probléma 
 GYP3 Eü. probléma eredménytelen gyógyszerhatás miatt 
    GYP4 Eü. probléma nem eredményes dózis szedése miatt 
 GYP5 Gyógyszer biztonságossági probléma 
 GYP6 Gyógyszer biztonságossági probléma dózis miatt 

Gyógyszerelési probléma fennállása 
 Fennálló  
 Kockázatot jelent 

Gyógyszerelési probléma feltételezett oka 
 Interakció 
 Non-adherencia 
 Duplikáció 
 Gyógyszerkiválasztás 
 Mellékhatás 
 Dozírozás (adagolás, gyógyszerforma) 
 Egyéb 

Következő beteg vizit ideje: 
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10. melléklet 
 

Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási program Bizottságnak küldendő tájékoztatási lap 
 

Gyógyszertár neve/címe: ………………………………………………………………………………………………………………… 
Gyógyszerésze(ek) neve(i):  ……………………………………………………………………………………………………………… 
Időintervallum: ……………… 
 

1. szint 
 
Életmód tájékoztatásban részesített betegek száma: ………………………………………………… 

 
2. szint 

Vérnyomásmérések száma: ………………………………………… 
 Ebből gyógyszerészi beavatkozásra normális értéket elért: ……………………………… 
 Ebből orvoshoz irányított: ………………… 
 
Vércukorszint mérések száma: ………………………………………… 
 Ebből gyógyszerészi beavatkozásra normális értéket elért: ……………………………… 
 Ebből orvoshoz irányított: ………………… 
 
Vérlipidszint mérések száma: ………………………………………… 
 Ebből gyógyszerészi beavatkozásra normális értéket elért: ……………………………… 
 Ebből orvoshoz irányított: ………………… 
 
Testsúly felmérések száma: ………………………………………… 
 Ebből gyógyszerészi beavatkozásra normális értéket elért: ……………………………… 
 Ebből orvoshoz irányított: ………………… 
 
Metabolikus szindróma gyanújával orvoshoz irányított betegek száma: …………………………… 
 

3. szint 
Gondozás 3. szintjébe bevont betegek száma: ………………… 
Gondozás 3. szintjébe újonnan (félév alatt) bevont betegek száma: ………………………………… 
 
Vérnyomásmérések száma: …………………………………… 
 Orvoshoz irányítások száma:   ……………………… 
 
Vércukorszint mérések száma: ………………………………… 
 Orvoshoz irányítások száma:   ……………………… 
 
Vérlipidszint mérések száma:  ………………………………… 
 Orvoshoz irányítások száma:   ……………………… 
 
Testsúly felmérések száma: …………………………………… 
 Orvoshoz irányítások száma:   ……………………… 
 
Feltárt gyógyszerelési problémák száma: ……………………… 
 Gyógyszerész által megoldott: ……………………… 
 Orvoshoz irányítások száma:    ……………………… 
 
 
 



A Nemzeti Erõforrás Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl

A gyógyító-megelõzõ ellátások finanszírozásának 2010. október havi teljesítése:*

ezer Ft-ban

Megnevezés
2010. évi

tv. szerinti
elõirányzat

2010. évi
módosított
elõirányzat

Tárgyhónapot
megelõzõ idõszak

összesen

Tárgyhavi
kifizetés

(október)

Kifizetés
összesen

Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása

Praxisfinanszírozás 68 063 400,0 68 063 400,0 50 591 986,0 5 735 975,7 56 327 961,7

Eseti ellátás díjazása 511 300,0 511 300,0 421 342,0 49 330,9 470 672,9

Ügyeleti szolgálat 9 341 200,0 9 341 200,0 7 161 279,3 795 358,5 7 956 637,8

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyelet
ellátása összesen

77 915 900,0 77 915 900,0 58 174 607,3 6 580 665,1 64 755 272,4

Védõnõ, anya-, gyermek- és
ifjúságvédelem

Iskolaegészségügyi ellátás 1 856 000,0 1 856 000,0 1 391 958,9 154 680,2 1 546 639,1

Védõnõi ellátás 15 440 800,0 15 440 800,0 11 579 723,9 1 286 944,8 12 866 668,7

Anya-gyermek- és
csecsemõvédelem

450 500,0 450 500,0 338 307,5 37 729,1 376 036,6

MSZSZ: gyermekgyógyászat 121 600,0 121 600,0 91 199,7 10 133,4 101 333,1

MSZSZ: nõgyógyászat 96 300,0 96 300,0 72 225,0 8 025,0 80 250,0

2. Védõnõ, anya-, gyermek- és
ifjúságvédelem összesen

17 965 200,0 17 965 200,0 13 473 415,0 1 497 512,5 14 970 927,5

3. Fogászati ellátás 22 264 400,0 22 264 400,0 16 698 518,6 1 855 293,8 18 553 812,4

Gondozóintézeti gondozás

Nemibeteg gondozás 263 500,0 524 200,0 392 842,6 43 276,4 436 119,0

Tüdõgondozás 1 045 700,0 2 116 300,0 1 589 925,5 176 275,3 1 766 200,8

Pszichiátriai gondozás 542 200,0 1 072 400,0 798 951,3 90 672,4 889 623,7

Onkológiai gondozás 267 000,0 510 100,0 379 187,5 42 390,2 421 577,7

Alkohológia és drogellátás 181 600,0 336 600,0 252 060,5 28 243,9 280 304,4

4. Gondozóintézeti gondozás összesen 2 300 000,0 4 559 600,0 3 412 967,4 380 858,2 3 793 825,6

5. Betegszállítás, és orvosi
rendelvényû halottszállítás összesen

5 780 200,0 5 780 200,0 4 335 150,0 481 683,3 4 816 833,3

6. Mûvesekezelés 22 932 200,0 22 932 200,0 17 199 114,3 1 910 957,6 19 110 071,9

7. Otthoni szakápolás 3 678 100,0 3 778 100,0 2 610 287,9 305 338,8 2 915 626,7

8. Mûködési költségelõleg 1 000 000,0 1 000 000,0 209 085,6 -69 691,7 139 393,9

Célelõirányzatok

Bázisfinanszírozott fekvõbeteg
szakellátás

10 000,0 10 000,0 6 660,0 740,0 7 400,0

Méltányossági alapon történõ
térítések

39 200,0 39 200,0 23 637,5 1 213,5 24 851,0

Alapellátási vállalkozás támogatási
átalánydíj

376 700,0 276 700,0 160 990,2 14 291,6 175 281,8

Eseti kereset-kiegészítés fedezete 0,0 11 200 000,0 10 673 748,4 0,0 10 673 748,4

9. Célelõirányzatok összesen 425 900,0 11 525 900,0 10 865 036,1 16 245,1 10 881 281,2

10. Mentés 22 469 000,0 22 469 000,0 16 851 749,9 1 872 416,7 18 724 166,6

11. Laboratóriumi ellátás 20 538 900,0 20 538 900,0 15 408 088,8 1 710 524,5 17 118 613,3

Összevont szakellátás

Járóbeteg szakellátás 117 391 600,0 112 628 900,0 87 307 837,9 7 355 882,1 94 663 720,0

Fekvõbeteg szakellátás 408 100 200,0 399 353 300,0 316 525 669,3 28 137 145,4 344 662 814,7

– aktív fekvõbeteg szakellátás 350 787 400,0 343 257 900,0 265 629 514,6 23 105 656,6 288 735 171,2

– krónikus fekvõbeteg szakellátás 56 364 800,0 55 147 400,0 50 185 154,7 4 952 488,8 55 137 643,5
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Megnevezés
2010. évi

tv. szerinti
elõirányzat

2010. évi
módosított
elõirányzat

Tárgyhónapot
megelõzõ idõszak

összesen

Tárgyhavi
kifizetés

(október)

Kifizetés
összesen

– fix díjjal finanszírozott ellátás (IM.
BVOP)

948 000,0 948 000,0 711 000,0 79 000,0 790 000,0

Extrafinanszírozás 17 700,0 67 700,0 17 965,2 0,0 17 965,2

Rendkívüli kiadások 0,0 610 000,0 46 257,4 7 807,6 54 065,0

Speciális fin. fekvõbeteg 31 852 800,0 31 852 800,0 21 951 712,1 1 292 127,2 23 243 839,3

12. Összevont szakellátás összesen 557 362 300,0 544 512 700,0 425 849 441,9 36 792 962,3 462 642 404,2

13. Gyógyító-megelõzõ ellátás
céltartalék

3 000 000,0 2 390 000,0

ÖSSZESEN 757 632 100,0 757 632 100,0 585 087 462,8 53 334 766,2 638 422 229,0

Járandóság elõleg 14 712 807,5 0,0 14 712 807,5

Járandóság elõleg visszavonása -14 712 807,5 0,0 -14 712 807,5

MINDÖSSZESEN 757 632 100,0 757 632 100,0 585 087 462,8 53 334 766,2 638 422 229,0

*Hóközi, soron kívüli utalás, illetve visszafizetés esetén az adatok (visszamenõleg is) változhatnak.

Teljesítmény szerinti finanszírozás adatai 2010. október hónapra:

Szakfeladat
Teljesítmény

mértékegysége
Teljesítmény
mennyisége

Ft/teljesítmény,
(alapdíj)

HSZ - ellátás pont 21 362 727 163,595

HSZ eseti ellátás eset 83 011 600,000

Iskolaorvosi ellátás pont 471 026 231,477

Védõnõi ellátás pont 3 357 345 273,933

Fogászati ellátás pont 461 642 960 2,63845500

Beteg- és orv. rend. halottszállítás hasznos km 3 500 220 87,20

Laborkassza pont (lebegtett) 1 301 236 531 0,33519028

pont (fix) 847 804 610 1,46000000

Járóbeteg szakellátás + CT-MRI pont 6 000 359 230 1,46000000

Mûvesekezelés eset 95 328 21 950,04

– EPO eset 3 575 28 271,07

Házi szakápolás vizit 93 410 3 200

Otthoni hospice ellátás nap 10 836 3 840

Aktív fekvõbeteg ellátás súlyszám 156 437,93 146 000

Krónikus fekvõbeteg ellátás súlyozott

ápolási nap

882 018,34 5 600
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A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye
a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezõ tanfolyamokról

A tanfolyamokra történõ jelentkezés határideje: 1 hónap a tanfolyam kezdete elõtt!

Szakma Szervezõ Tanfolyam címe Célcsoport
Tanfolyam
idõpontja

Tanfolyam helye Térítési díj
Tanfolyamért

felelõs

Arc-állcsont-szájse-
bészet

SE Arc-Állcsont Szájse-
bészeti és Fogászati Kli-
nika

Craniofaciális fejlõdési
rendellenességek

szakorvos-jelöltek 2011. IV. 9. SE Arc-,Állcsont- Szájsebé-
szeti és Fogászati Klinika
tanterme
1085 Bp.,
Mária u. 52.

15 600 Ft Dr. Barabás József
266-0456

Arc-állcsont-szájse-
bészet

SE Arc-Állcsont Szájse-
bészeti és Fogászati Kli-
nika

Szájüregi daganatok szakorvos-jelöltek 2011. V. 7. SE Arc-,Állcsont- Szájsebé-
szeti és Fogászati Klinika
tanterme
1085 Bp.,
Mária u. 52.

15 600 Ft Dr. Barabás József
266-0456

Arc-állcsont-szájse-
bészet

SE Arc-Állcsont Szájse-
bészeti és Fogászati Kli-
nika

Maxillofaciális trauma-
tológia

szakorvos-jelöltek 2011. VI. 4. SE Arc-,Állcsont- Szájsebé-
szeti és Fogászati Klinika
tanterme
1085 Bp.,
Mária u. 52.

15 600 Ft Dr. Barabás József
266-0456

Belgyógyászat SE I.sz. Belgyógyászati
Klinika

Szakvizsga elõkészítõ
tanfolyam

szakorvos-jelöltek 2011. I. 10- II. 4.
2011. V. 16.-VI.
10.
3 hét elmélet + 1
hét gyakorlat

SE I.sz. Belgyógyászati Klini-
ka tanterme
1083Bp.,
Korányi S. u. 2/a.

41 100Ft Dr. de Chatel
Rudolf
313-0347

Fizikális
medicina és
rehabilitációs
orvoslás

SE Rehabilitációs Tan-
széki Csoport (OORI)

Protetikai és Ortetikai
alapismeretek

szakorvos-jelöltek 2011. II. 28- III. 3. Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet
1528.Bp.,
Szanatórium u. 19.

26 000 Ft Dr. Farkas Péter
391-1938

Fizioterápia SE III. sz. Belgyógyászati
Kl. Reumatológiai és Fi-
zioterápiás Tanszéki
Csoport

Fizioterápia alapképzõ
II.

fizioterápia, orvosi re-
habilitáció szakorvos
jelöltek

2011. V. 2-4. Budai Irgalmasrendi Kórház
III. em.
1023 Bp.,
Frankel Leó u. 31.

25 000 Ft Dr. Géher Pál
438-8511
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Szakma Szervezõ Tanfolyam címe Célcsoport
Tanfolyam
idõpontja

Tanfolyam helye Térítési díj
Tanfolyamért

felelõs

Fül-orr-gége-gyó-
gyászat

SE Fül-Orr-Gégészeti és
Fej-Nyaksebészeti
Klinika

Klinikai és elméleti au-
diológia

fül-orr-gége, audioló-
gia
szakorvos-jelöltek

2011. I. 17-21. SE Fül-Orr-Gégészeti és
Fej-Nyaksebészeti Kl.
1083 Bp.,
Szigony u. 36.

38 000 Ft Dr. Küstel Marian-
na
Dr. Gáborján Ani-
ta
06 (20) 825-8722

Gasztroentero-
lógia

SE I. sz. Sebészeti Klini-
ka Sebészeti Tanszéki
Csoport

Az UH szerepe a klinikai
orvosi diagnosztikában

szakorvos-jelöltek 2011. II. 28-III. 10. SE Sebészeti Tanszéki Csop.
1096 Bp.,
Nagyvárad tér 1.

54 700 Ft Tóth Mihályné
215-7829

Gyermekpulmo-
nológia

SE I. sz. Gyermekgyó-
gyászati Klinika

Szakvizsga elõkészítõ
tanfolyam

szakorvos-jelöltek 2011. II. 15- 17. SE I.sz. Gyermekklinika
1083 Bp.,
Bókay J. u. 53. Koós Aurél te-
rem

12 500 Ft Dr. Cserháti End-
re
3138-212

Háziorvostan SE Családorvosi Tan-
szék

Szakvizsga elõkészítõ
tanfolyam

szakorvos-jelöltek 2011. I. 17-20.
min. 10 fõ esetén
kerül megtartás-
ra

SE Családorvosi Tanszék
1125 Bp.,
Kútvölgyi út 4.

52 000 Ft Dr. Torzsa Péter
355-8530

Hematológia SE I. sz. Belgyógyászati
Klinika

Klinikai hematológia szakorvos-jelöltek 2011. I. 31-II. 22. SE I.sz. Belgyógyászati Klini-
ka könyvtára
1083 Bp.,
Korányi S. u. 2/a

Dr. Demeter Judit
210-0279

Infektológia SE II. sz. Belgyógyászati
Klin.
Infektológiai Tsz. cs.

Korszerû infektológia szakorvos-jelöltek 2011. II. 7-11. Szt. László Kórház
19. pavilon Díszterem
1097 Bp.,
Gyáli út 5-7.

43 700 Ft Dr. Ludwig Endre
455-8174

Klinikai farmakoló-
gia

SE Farmakológiai és
Farmakoterápiás Inté-
zet

Good Clinical Practice
(GCP)

szakorvos-jelöltek 2011. III. 8-9. SE Nagyvárad-téri elméleti
tömb.
1089 Bp.,
Nagyvárad tér 4.

Eü. egyetemi
dolgozók 20 800
Ft gyógyszer-
gyári dolgozók
62 500 Ft

Dr. Kerpel-Froni-
us Sándor
210-4416

Ortopédia-
traumatológia

SE Ortopédiai Klinika Mûtéttechnikai tanfo-
lyam

szakorvos-jelöltek 2011. II. 7-10. SE Ortopédiai Klinika
1113 Bp.,
Karolina út 27.

22 200 Ft Dr. Antal Imre
06 (20) 825-8300

Patológia SE II. sz. Pathológiai In-
tézet

Nem daganatos beteg-
ségek diagnosztikája és
differenciáldiagnoszti-
kája

szakorvos-jelöltek 2011. I. 10.-II. 3. SE II. sz. Pathológiai Intézet
1091 Bp.,
Üllõi út 93.

50 000 Ft Dr. Kulka Janina
215-6921
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Szakma Szervezõ Tanfolyam címe Célcsoport
Tanfolyam
idõpontja

Tanfolyam helye Térítési díj
Tanfolyamért

felelõs

Sebészet SE II. sz. Sebészeti Klini-
ka

Szakvizsga elõkészítõ
tanfolyam

szakorvos-jelöltek 2011. V. 16-27. SE I. sz. Sebészeti Klinika
tanterme
1082 Bp.,
Üllõi út 78.

37 500 Ft Dr. Ondrejka Pál
3754-291

Sportorvostan Országos Sport-
egészségügyi
Intézet

Sportorvosi
ismeretek (szakvizsga
elõkészítõ)

szakorvos-jelöltek 2011. II. 21-III. 4. Országos Sportegészség-
ügyi Intézet
1123 Bp.,
Alkotás u.48.

41 760Ft Dr. Halasi Tamás
06 (20) 927-9654
Nyírõ Hajnalka
488-6100

Szülészet-
nõgyógyászat

SE I.sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati

Klinika

Gyakorlati colposcopia szakorvos-jelöltek 2011. V. 17-18. I.sz. Szülészeti és
Nõgyógyászati Klinika
1088 Bp.,
Baross u.

10 400 Ft Dr. Patkós Péter
459-1500/54257

Szülészet-
nõgyógyászat

SE I.sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati

Klinika

Neonatológiai alapis-
meretek és újszülött re-
suscitatio

szülészet-
nõgyógyászat, gyer-
mekgyógyászat, neo-
natológia
szakorvos-jelöltek

2011. V. 2-4. I.sz. Szülészeti és
Nõgyógyászati Klinika
1088 Bp.,
Baross u.

18 700 Ft Dr. Görbe Éva
459-1500/5436

Szülészet-
nõgyógyászat

SE II. sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati
Klinika

Nõgyógyászati endos-
copia alapjai

szakorvos-jelöltek 2011. III. 23-24. II. sz. Szülészeti és
Nõgyógyászati Klinika
1082 Bp.,
Üllõi út 78/A

19 000 Ft Dr. Szabó István

Tüdõgyógyászat SE Pulmonológiai Klini-
ka

A tüdõgyógyászat alap-
fogalmai

szakorvos-jelöltek 2011. III. 1-25.
15 nap elmélet +
3 nap gyakorlat.

Pulmonológiai Klinika II. em
tanterem
1125 Bp.,
Diós árok u. 1/c.

30 000 Ft Dr. Orosz Márta
06 (20) 825 0245

Urológia SE Urológiai Klinika Ultrahang alapismere-
tek

szakorvos-jelöltek 2011. III. 7-9. SE Urológiai Klinika
1082 Bp.,
Üllõi út 78/b

10 400 Ft Dr. Keszthelyi At-
tila
06 (20) 825-8771
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SEMMELWEIS EGYETEM Nyomtatott betûkkel, az adatok
Általános Orvostudományi Kar pontos kitöltésével,
Dékáni Hivatal 1085 Budapest, Üllõi út 26. tanfolyamonként 1 példányban
Régi rendszerû képzés Központi gyakornoki képzés kérjük kitölteni!
Tel: 210-6819 Tel: 267-0666
Fax: 459-1500/52542 Fax:266-1972

JELENTKEZÉSI LAP KÖTELEZÕ TANFOLYAMRA

A jelentkezési lapot a Dékáni Hivatal csak abban az esetben fogadja el,
ha igazolást nyert a szakképzési terv beadásának ténye

Szakvizsga elõtti kötelezõ tanfolyam címe, idõpontja: ....................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Név: …………………………………………….. Szül. hely, év, hó, nap: ....................................................................

Munkahely: (név, cím, irányítószám, telefonszám) ..........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Értesítési cím: ………………………………………………………………Telefonszám: ..........................................

Diploma kelte:…………………………………………………………Orvosi pecsétszám: .........................................

Tervezett szakvizsga ...........................................................................................................................................................

Régi rendszerû szakképzésre történõ jelentkezés ideje: ...................................................................................................

Rezidensi képzés kezdésének ideje: ..................................................................................................................................

……………………………………………..

jelentkezõ aláírása, pecsét

A tanfolyamon való részvételhez hozzájárulok:

……………………………………………..

osztályvezetõ fõorvos aláírása

Térítéses tanfolyam esetén kérjük az alábbi adatok megadását (számla kiadása minden esetben megtörténik)

Fizetõ neve: …………………………………………………… Címe: ..........................................................................

Tanfolyamon részt vevõ neve: ...........................................................................................................................................

Felhívjuk figyelmét, hogy a számla annak a nevére lesz kiállítva, aki befizetõként szerepel. Utólag nincs mód ezen
változtatni!
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VI. RÉSZ
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

VII. RÉSZ
Vegyes közlemények

Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvénytelenítésérõl

Közleményt meghirdetõ
szerv neve

Az érvénytelen okmány
megnevezése

Az érvénytelen okmány
kiállítója

Az érvénytelen okmány
száma

Érvénytelen 2010.

Dr. Bella Beáta
orvos

sz.o.okl.

(általános orvostan)

OSZB 1518/1992. szeptember 30.

napjától

Dr. Fehér Ágnes

orvos

sz.o.okl.

(közegészségtan-

járványtan)

OSZB 1057/96. október 6.

napjától

Dr. Palik Éva

orvos

sz.o.okl.

(belgyógyászat)

EFSZSZTB 891/1999. október 15.

napjától

Dr. Veress Zoltán

orvos

sz.o.okl.

(fog- és

szájbetegségek)

OSZB 1745/1994. szeptember 28.

napjától

Waleed Mohammad
Salih Ez Aldeen

orvos

orvosi diploma SOTE 474/1989. október 28.

napjától

Dr. Gruming Georg fogszakorvos az Egészségügyi Közlöny 2010. évi 16. számában megjelent, 2170/1998. számú fog- és

szájbetegségek szakorvosi bizonyítványának elvesztésérõl és érvénytelenítésérõl szóló közlését visszavonta. A

bizonyítvány továbbra is érvényes.

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

3122 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám



 

21. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY  3123 

 

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 
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 
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 
tud. = tudományos
v. = végzettség
vez. = vezetés(e)
vez.gy. = vezetői/vezetési gyakorlat 
vizsg. = vizsgálat 
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A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének 
pályázati felhívása 

a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasút-egészségügyi Központ) Rehabilitációs 
Intézetek 

Rehabilitációs Osztály, osztályvezető főorvos  

munkakörének ellátására 

 
A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról 
szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a hivatásos és 
szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi 
igazgatás és egységes nyilvántartás rendjéről szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján 
pályázatot hirdet a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasút-egészségügyi Központ) 
Rehabilitációs Intézetek Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvos munkakörének ellátására a következő feltételekkel: 

A Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvos feladata: a rehabilitációs osztály felelős vezetőjeként gyakorolja a rehabilitá-
ciós fekvőbeteg-szakellátás (mozgásszervi, stroke-, kardiológiai, gasztroenterológiai és pszichiátriai rehabilitáció) területén a 
jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröket. 

A munkakör közalkalmazottal, továbbá a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjával egyaránt 
betölthető. 

Munkavégzés helye: a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ III. számú telephelye: 1121 Budapest, Szanatórium u. 2/A. 

A munkakör betöltésének várható ideje: a nemzetbiztonsági ellenőrzést követően legkorábban 2010. december 1. 

Pályázati feltételek: 
– magyarnyelv-tudás; 

– büntetlen előélet; 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– rehabilitációs szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves rehabilitációs szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elnyerése esetén az osztályvezető főorvos munkakör betöltésének feltétele a Honvédkórház – Állami Egészségügyi 
Központ Szervezeti és Működési Szabályzat fontos és bizalmas munkakörökre vonatkozó melléklete alapján a szükséges bizton-
sági feltételeknek való megfelelés, melynek vizsgálata a kinevezést megelőzően „B” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés 
lefolytatásával történik. 

A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy az osztályvezető főorvos munkakörrel történő megbízá-
sakor vagyonnyilatkozatot tesz. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– második szakorvosi képesítés (kardiológia, belgyógyászat); 

– gyakorlat a mozgásszervi, illetve a kardiológiai rehabilitációban; 

– gyakorlat a fizioterápiában. 

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

– a Rehabilitációs Osztály, osztályvezető főorvos feladatkör ellátására vonatkozó elgondolást; 
– az osztályvezető főorvos munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok közjegyzővel 
hitelesített másolatait; 

– az orvosi nyilvántartásba vételi engedély és működési engedély másolatát; 

– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról; 

– nyilatkozatot a „B” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés végrehajtásának tudomásulvételéről; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (amely legkésőbb a pályázó meghallgatásáig benyújtható); 

Az osztályvezető főorvosi megbízás időtartama: a pályázat elnyerése esetén határozatlan időtartamú közalkalmazotti vagy 
szolgálati jogviszony jön létre, határozatlan időtartamra szóló vezetői megbízással. 

Illetmény, juttatások: a közalkalmazotti bértábla figyelembevételével kötött megállapodás alapján vagy a Hjt. 6. számú 
melléklete szerinti I/VI. illetménykategóriának megfelelő besorolás, valamint a Magyar Honvédség közalkalmazottait, továbbá a 
hivatásos és szerződéses állományú tagjait megillető juttatások biztosítása. 

A pályázat benyújtásának határideje: legkésőbb a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
internetes oldalán történő megjelenést követő 30. nap. Amennyiben az a nap munkaszüneti nap, az azt követő munkanap 16.00-
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óráig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton. A pályázati kiírás, valamint az internetes oldalon történő megjelenés dá-
tuma a Honvédelmi Közlönyben is közzétételre kerül. 

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

A pályázat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán megjelent 2010. 
október 22-én. 

A pályázat benyújtásának módja: 
postai úton: a pályázatnak a Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Főosztály címére történő megküldésével (1885 Budapest, Pf. 25) 

vagy 

személyesen: a Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Főosztály 1055 Budapest, Honvéd u. 28. alatti épület 2. emelet 231. vagy 
201. számú irodájába történő leadásával. 

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ, Rehabilitációs Intézetek Rehabilitációs 
Osztály osztályvezető főorvosi munkakörére”. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
HM honlapja – www.hm.gov.hu, 

Hivatalos Értesítő. 

A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a honvédelmi miniszter által összehívott előkészítő bizottság 
véleményezi, a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül személyesen meghallgatja. 

A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 30 napon belül írásos értesítést kapnak. Valamennyi pályázat titkosan 
kezelendő, azok tartalma csak az érintettek előzetes hozzájárulásával hozható nyilvánosságra. 

Amennyiben a pályázati felhívás közzétételekor az egyes megjelentetések során a pályázati felhívás tartalmi elemeinek 
vonatkozásában eltérés mutatkozik, abban az esetben a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
internetes oldalán megjelent pályázati felhívás az irányadó. 

A pályázatról érdeklődni lehet a HM Személyzeti Főosztályon, az (1) 474-1233-as telefonszámon (HM: EDR:03/4600312) dr. 
Sándor Judit alezredesnél. 
 

 
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 

    
Mátrai Gyógyintézet 
Debreceni Egyetem Orvos és 
Egészségtud. Centrum 
Oktató K. 
mb. főig.-ja 
3233 Mátraháza Külterület 

Két telephelyes I.-be 
rehabilitációs osztályvezető 
főorvos 

– rehabilitációs szv. 
valamennyihez: 
– orv. d., 
– büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
– e: angol vagy német nyi., 
– több szv. megléte, 
– szakmai tapasztalat, 
– cs: OONY-ba történő felvétel 
igazolása, 
– 3 hónapnál nem régebbi e.b.,
– beleegyező nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati anyagot a 
pályázat elbírálásában részt 
vevők megismerhessék, 
– sz.gy.-t és munkát bemutató 
önéletrajz, 
– szakterületet érintő tud. 
közlemények, előadások jegy-
zéke 

valamennyihez: 
– b: megegyezés szerint, a 
gy.-i idő és a képesítés 
figyelembevételével, 
– h: a megjelenéstől számított 
15. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 15. 
nap, 
– lakást az I. szükség esetén 
biztosít, akár a családnak is, 
– pályázatok benyújtása: 
Kerényi Erika mb. főig.-hoz, 
Mátrai Gyógyintézet Főigaz-
gatóság  
3233 Mátraháza Külterület 
címre 

    
 Két telephelyes I.-be 

pulmonológus, belgyógyász, 
rehabilitációs, onkológus, 
intenzív szakorvosok 

– pulmonológus vagy 
belgyógyász vagy 
rehabilitációs vagy onkológus 
vagy intenzív szv. 
– szv. előtt állóknak is 

 

    
*** 
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A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei K. és Egyetemi Oktató K. 
főig. főorvosa 
3526 Miskolc, 
Szentpéteri kapu 76. 

Gyermekeü. Központ 
vezető főorvos 

– általános orvosi képesítés, 
– csecsemő- és gyermek-
gyógyász szk., 
– gyermekgyógyászat 
területén szerzett legalább 10 
éves sz.gy., 
– 10 éves vez.gy., 
– tud. minősítés, 
– graduális és posztgraduális 
képzésben szerzett gy. és 
készség, 
– aktív részvétel a hazai 
gyermekegészségügy ir.-ában,
– cs: 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– igazolás működési nyilván-
tartásba vételről, 
– nyilatkozat a pályázati anyag 
elbírálásában részt vevők 
betekintési jogáról. 
– eddigi sz. tev.-et is magában 
foglaló részletes sz.ö., 
– sz. elképzelés és program 

– h: a megjelenéstől számított 
30 napon belül, 
– az állás a sikeres pályázati 
eljárást követően azonnal 
betölthető, 
– pályázatok benyújtása: az I. 
Humánpolitikai O.-ára (3526 
Miskolc, Szentpéteri kapu 76.) 

    
*** 

    

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet általános elnökhelyettes beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2011. január 1.–2014. június 30-ig szól.  

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6725 Szeged, Tisza Lajos körút 107.  

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A megbízandó elnökhelyettes feladata a hatályos jogszabályok, az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a 
Klinikai Központ elnöke munkájának hatékony segítése az irányításával összefüggő feladatok ellátásában, távollétében helyet-
tesítése. E feladaton belül különösen: a Klinikai Központ elnöke távolléte esetén vagy megbízása alapján ellátja az elnök 
feladatait és megilletik az elnök hatás- és jogkörei. A Klinikai Központ elnöke közvetlen irányítása mellett ellátja a Klinikai 
Központban zajló egészségügyi tevékenység szakmai koordinációjával kapcsolatos feladatokat, a gyógyszerügyek kivételével 
ellátja mindazon feladatokat, melyeket jogszabály a gyógyintézet orvos igazgatója feladatkörében előír. Kapcsolatot tart az 
országos, regionális, területi egészségügyi szervekkel, a betegellátással összefüggő közös tennivalók összehangolása érdeké-
ben. Felügyeli a Klinikai Központban zajló alapellátási egészségügyi tevékenységet. A Klinikai Központ Szak- és Továbbképzési 
Központ vezetője feladatának ellátása, ennek keretében összefogja a Klinikai Központban szervezett szak- és továbbképzési 
tevékenységet, melyen belül különösen: gondoskodik a leérkező nemzeti erőforrás minisztériumi pénzeszközök egységek 
közötti leosztásáról, rendeltetésszerű felhasználásáról, elszámolásáról. Irányítja a Klinikai Központban folyó alap- és ráépített 
orvosi szakképzést, kötelező továbbképzést, annak adminisztrációját. Szervezi a dél-alföldi régió fentiekben meghatározott 
tevékenységét, ez irányú munkájában kapcsolatot tartva a tárgykörben illetékes szervekkel, intézményekkel, 
grémiumvezetőkkel, a Klinikai Központ Kórházi Akkreditációs Bizottságával. Felügyeli a Klinikai Központ, illetve a régióból 
bevont intézmények egészségügyi dolgozói, szakdolgozói OKJ-s és egyéb rendszerű képzését, továbbképzését, az erre irányu-
ló pályázati tevékenységet, szervezőmunkát, a kapcsolódó pénzeszközök felhasználását. Gondoskodik a hatályos jogszabályok 
alapján a tevékenységére vonatkozó Klinikai Központ szabályzatok kimunkálásáról, gyakorlati alkalmazásáról, felügyeli a 
tevékenységi körében létrehozott bizottságok munkáját. Tevékenységében szorosan együttműködik az Általános 
Orvostudományi Kar és a Fogorvostudományi Kar vezetésével.  

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók.  
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neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

Pályázati feltételek: 
– egyetem, orvostudományi; 

– a megbízandó elnökhelyettesnek rendelkeznie kell 

– magyar állampolgársággal, büntetlen előélettel; 

– határozatlan időtartamú, teljes munkaidőre szóló egyetemi tanári kinevezéssel a Szegedi Tudományegyetem 
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ SZTE SZMSZ-ben felsorolt valamely betegellátó egységében; 

– legalább 5 éves egyetemi szervezeti egység vezetői tapasztalattal; 

– jártassággal a klinikumban, klinikai gazdálkodásban, alapellátási tevékenység szervezésében és nyújtásában, szak- 
és továbbképzés szervezésében és végzésében; 

– továbbá kellő ismerettel a Klinikai Központ, a Szegedi Tudományegyetem, az Általános Orvostudományi Kar, a 
Fogorvostudományi Kar struktúrájáról, működéséről, feladatairól; 

– valamint tájékozottsággal a nemzeti erőforrás minisztériumi, OEP és egyéb finanszírozási kérdésekben, a Klinikai 
Központ, az Egyetem, és a Karok gazdálkodási folyamataiban. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– pályázati szöveget; 

– kitöltött szakmai adatlapot; 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok 
hiteles másolatát; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– fontosabb publikációk, díjak jegyzékét; 

– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem belső szabályzatai alapján az 
egyetem arra jogosult bizottságai és testületei megismerhetik; 

– minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart; 

– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, korábbi és jelenlegi beosztását, munkaköri besoro-
lását, oktatási, kutatási, betegellátási, igazgatási, gazdálkodási, eddigi vezetői, bizottsági tagsági tevékenységét, hazai, nemzet-
közi szervezetekben végzett eddigi munkáját, megbízásait; 

– a Klinikai Központ általános elnökhelyettesi tisztsége ellátásával, az elnöki programmal kapcsolatos terveit, elképzeléseit, 
azok megvalósítását. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2011. január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Halász-Szabó Ágnes nyújt a (62) 544-890-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ címére történő megküldésével 
(6725 Szeged, Tisza Lajos körút 107.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
H/34/a-699/2010. K. K. sz., valamint a beosztás megnevezését: általános elnökhelyettes.  

Személyesen: Halász-Szabó Ágnes, Csongrád megye, 6725 Szeged, Tisza Lajos körút 107. 1. emelet 106. ajtó.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 31.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) – 2010. október 21., 

Szegedi Tudományegyetem honlapja – 2010. október 18., 

SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ honlapja – 2010. október 18. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázónak meg kell felelnie a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, az SZTE Szervezeti és Működési Szabályza-
tában, valamint a Szegedi Tudományegyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot a 
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Stratégiai Igazgatóság Humánpolitikai Csoportjához (6725 
Szeged, Tisza L. krt. 107. 106. szoba) kell benyújtani 1 eredeti és 2 fénymásolt példányban. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályá-
zat a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ általános elnökhelyettesi megbízatására”. A pályázat formai feltételeiről bő-
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vebb felvilágosítást a Humánpolitikai Csoport vezetője ad a (62) 544-980-as telefonszámon. A pályázaton kérjük feltüntetni a 
KSZK pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot (H/34/a-699/2010. K. K. sz.). 
 

 
*** 

 

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet gyógyszerügyi elnökhelyettes beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2011. január 1.–2014. június 30-ig szól. 

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6725 Szeged, Tisza Lajos körút 107. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A megbízandó elnökhelyettes feladata a hatályos jogszabályok, az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a Klini-
kai Központ elnöke munkájának hatékony segítése a gyógyszerügyi feladatok ellátásában, a Klinikai Központ Gyógyszerterápi-
ás Bizottság elnöki teendőinek ellátása. E feladaton belül különösen: javaslatokat dolgoz ki a hatékony, biztonságos és 
gazdaságos gyógyszerterápiás elvek érvényesítésére, bevezetésük esetén felügyeli azok végrehajtását. Szakmai és gazdasági 
szempontból elemzi és értékeli a Klinikai Központ gyógyszerfelhasználását, gyógyszerbeszerzését, és javaslatot tesz az 
esetleges hiányosságok kiküszöbölésére és az indokolatlannak minősített beszerzések és felhasználások csökkentésére. Véle-
ményezi az új gyógyszerterápiás eljárások Klinikai Központon belüli bevezetését és szakszerűségét, valamint meghatározza az 
új gyógyszerterápiás eljárások gyógyszerszükségletét. Ellenőrzi a gyógyszerellátással kapcsolatos minőségbiztosítási, admi-
nisztratív feladatokat, a beteggyógyszerelési informatikai modul bevezetését és használatát. Szakmai és költséghatékonysági 
szempontból felügyeli a Klinikai Központ gyógyszerbeszerzéseit, az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokat. Ellátja mind-
azon további feladatokat, mellyel a Klinikai Központ elnöke megbízza. Feladatait a Klinikai Központ Gyógyszertár főgyógysze-
részével együttműködésben végzi, szoros kapcsolatot tart fenn a Klinikai Gazdasági Hivatallal, Kontrolling Igazgatósággal, 
Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottsággal és a Klinikai Központ és az egyetem tevékenységében illetékes további igazgatási 
egységeivel és a betegellátó szervezeti egységekkel. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– a megbízandó elnökhelyettesnek rendelkeznie kell:  

magyar állampolgársággal; 

– büntetlen előélettel; 

– orvostudományi egyetemi végzettséggel; 

– határozatlan időtartamú, teljes munkaidőre szóló egyetemi tanári kinevezéssel a Szegedi Tudományegyetem 
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ SZTE SZMSZ-ben felsorolt valamely betegellátó egységében; 

– legalább 5 éves egyetemi szervezetiegység-vezetői tapasztalattal; 

– jártassággal a gyógyszergazdálkodásban, gyógyszer-finanszírozásban; 

– jártassággal a klinikumban, klinikai gazdálkodásban, a gyógyszerellátás szakmai és szervezési kérdéseiben, orvos- 
és gyógyszerinformatikai rendszerekben; 

– továbbá kellő ismerettel a Klinikai Központ, a Szegedi Tudományegyetem, az Általános Orvostudományi Kar, a 
Fogorvostudományi Kar struktúrájáról, működéséről, feladatairól. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– a pályázathoz mellékelni kell: pályázati szöveget; 

– kitöltött szakmai adatlapot; 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok 
hiteles másolatát; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– fontosabb publikációk, díjak jegyzékét; 
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– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem belső szabályzatai alapján az 
egyetem jogosult bizottságai és testületei megismerhetik; 

– minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart; 

– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, korábbi és jelenlegi beosztását, munkaköri 
besorolását; 

– oktatási, kutatási, betegellátási, igazgatási, gazdálkodási, eddigi vezetői, bizottsági tagsági tevékenységét, hazai, nemzetközi 
szervezetekben végzett eddigi munkáját, megbízásait; 

– a Klinikai Központ gyógyszerügyi elnökhelyettesi tisztsége ellátásával, az elnöki programmal kapcsolatos terveit, 
elképzeléseit, azok megvalósítását. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A beosztás legkorábban 2011. január 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 30.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Halász-Szabó Ágnes nyújt a (62) 544-890-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével 
(6725 Szeged, Tisza Lajos körút 107.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
H/34/a-700/2010. K. K. sz., valamint a munkakör megnevezését: gyógyszerügyi elnökhelyettes.  

Személyesen: Halász-Szabó Ágnes, Csongrád megye, 6725 Szeged, Tisza Lajos körút 107. 1. emelet 106. ajtó.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 31.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) – 2010. október 21., 

Szegedi Tudományegyetem honlapja – 2010. október 18., 

SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ honlapja – 2010. október 18. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
A pályázónak meg kell felelnie a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, az SZTE Szervezeti és Működési Szabályza-
tában, valamint a Szegedi Tudományegyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot a 
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Stratégiai Igazgatóság Humánpolitikai Csoportjához (6725 
Szeged, Tisza L. krt. 107. 106. szoba) kell benyújtani 1 eredeti és 2 fénymásolt példányban. A borítékon fel kell tüntetni: 
„Pályázat a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ gyógyszerügyi elnökhelyettesi megbízatására”. A pályázat formai feltét-
eleiről bővebb felvilágosítást a Humánpolitikai Csoport vezetője ad a (62) 544-980-as telefonszámon. A pályázaton kérjük fel-
tüntetni a KSZK pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot (H/34/a-700/2010. K. K. sz.).  
 

*** 
 

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet műszerügyi elnökhelyettes beosztás ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2011. január 01.–2014. június 30-ig szól.  

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6725 Szeged, Tisza Lajos körút 107.  

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A megbízandó elnökhelyettes feladata a hatályos jogszabályok, az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a 
Klinikai Központ elnöke munkájának hatékony segítése a műszerügyi feladatok ellátásában, a Klinikai Központ Műszerügyi 
Bizottság elnöki teendőinek ellátása. E feladaton belül különösen: javaslatokat dolgoz ki a hatékony, biztonságos és gazdasá-
gos műszerügyi elvek érvényesítésére, bevezetésük esetén felügyeli azok végrehajtását. Szakmai és gazdasági szempontból 
elemzi és értékeli a Klinikai Központ műszerhasználati gyakorlatát, műszerbeszerzését, és javaslatot tesz az esetleges hiányos-
ságok kiküszöbölésére és az indokolatlannak minősített beszerzések és felhasználások csökkentésére. Véleményezi az új mű-
szeres eljárások Klinikai Központon belüli bevezetését és szakszerűségét, valamint meghatározza az új műszeres eljárások 
műszerszükségletét. Ellenőrzi a műszerhasználattal kapcsolatos minőségbiztosítási, adminisztratív feladatokat, nyilvántartás 
vezetését. Szakmai és költséghatékonysági szempontból felügyeli a Klinikai Központ műszerbeszerzéseit, az ezzel kapcsolatos 
közbeszerzési eljárásokat, kiemelt tekintettel a TIOP-2.2.7 pályázatra. Ellátja mindazon további feladatokat, mellyel a Klinikai 
Központ elnöke megbízza. Feladatai ellátása körében szoros kapcsolatot tart fenn a Klinikai Gazdasági Hivatallal, Kontrolling 
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Igazgatósággal és a Klinikai Központ és az egyetem tevékenységében illetékes további igazgatási egységeivel és a betegellátó 
szervezeti egységekkel.  

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 
– a megbízandó elnökhelyettesnek rendelkeznie kell:  

magyar állampolgársággal; 

– büntetlen előélettel; 

– orvostudományi egyetemi végzettséggel; 

– határozatlan időtartamú, teljes munkaidőre szóló egyetemi tanári kinevezéssel a Szegedi Tudományegyetem 
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ SZTE SZMSZ-ben felsorolt valamely betegellátó egységében; 

– legalább 3 éves egyetemi szervezetiegység-vezetői tapasztalattal; 

– jártassággal a klinikumban, klinikai gazdálkodásban, egészségügyi műszerbeszerzésben és a műszeres tevékeny-
ség vezetői koordinálásában, végzésében; 

– továbbá kellő ismerettel a Klinikai Központ, a Szegedi Tudományegyetem, az Általános Orvostudományi Kar, a 
Fogorvostudományi Kar struktúrájáról, működéséről, feladatairól; 

– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, korábbi és jelenlegi beosztását, munkaköri 
besorolását,  

– oktatási, kutatási, betegellátási, igazgatási, gazdálkodási, eddigi vezetői, bizottsági tagsági tevékenységét, hazai, nemzetközi 
szervezetekben végzett eddigi munkáját, megbízásait,  

– a Klinikai Központ műszerügyi elnökhelyettesi tisztsége ellátásával, az elnöki programmal kapcsolatos terveit, elképzeléseit, 
azok megvalósítását.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– a pályázathoz mellékelni kell pályázati szöveget,  

– kitöltött szakmai adatlapot,  

– részletes szakmai önéletrajzot,  

– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok 
hiteles másolatát,  

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,  

– fontosabb publikációk, díjak jegyzékét,  

– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem belső szabályzatai alapján az 
egyetem jogosult bizottságai és testületei megismerhetik,  

– minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.  

A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A beosztás legkorábban 2011. január 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 30.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Halász-Szabó Ágnes nyújt a (62) 544-890-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével 
(6725 Szeged, Tisza Lajos körút 107.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
H/34/a-701/2010. K. K. sz., valamint a munkakör megnevezését: gyógyszerügyi elnökhelyettes.  

Személyesen: Halász-Szabó Ágnes, Csongrád megye, 6725 Szeged, Tisza Lajos körút 107. 1. emelet 106. ajtó.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 31.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) – 2010. október 21., 

Szegedi Tudományegyetem honlapja – 2010. október 18., 

SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ honlapja – 2010. október 18. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
A pályázónak meg kell felelnie a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, az SZTE Szervezeti és Működési Szabályza-
tában, valamint a Szegedi Tudományegyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot a 
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Stratégiai Igazgatóság Humánpolitikai Csoportjához (6725 



 

21. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY  3131 

 

A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    
Szeged, Tisza L. krt. 107. 106. szoba) kell benyújtani 1 eredeti és 2 fénymásolt példányban. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályá-
zat a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ műszerügyi elnökhelyettesi megbízatására”. A pályázaton kérjük feltüntetni a 
KSZK pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot (H/34/a-701/2010. K. K. sz.). 
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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet ápolási igazgató (magasabb vezető) beosztás 
betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Munkakörbe történő kinevezés, valamint a magasabb vezetői megbízás a hatályos jogszabályok szerint, határozatlan időre 
történik. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.  

A magasabb vezetői beosztás betöltője által ellátandó feladatkörök: 
A főigazgató közvetlen irányítása mellett koordinálja a gyógyintézet által nyújtott ápolási tevékenységet. 

Főbb feladatok: 
– költséghatékony gazdálkodás megvalósítása és betartása az ápolás területén; 

– betegcentrikus ápolás megvalósítása; 

– az ápolás területén minőségügyi rendszer működtetése; 

– biztosítja a szakdolgozók képzését, továbbképzését, tudományos munkáját; 

– az intézményben végzendő egészségügyi ellátáshoz megfelelő képzettségű, létszámú szakdolgozó biztosítása, magas szín-
vonalú betegellátás megszervezése, az ápolási tevékenység felügyelete, összehangolása, irányítása; 

– az osztályok ápolási tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő ellenőrzése, a dokumentációs rend 
felügyelete, a jogszabályi megfelelés biztosítása;  

– gondoskodik az irányítása alá tartozó szervezetek szakmai tevékenységének hatákonyságáról és munkafeltételeinek 
javításáról;  

– a felsővezetés számára döntés-előkészítő programok kidolgozása, szakmai javaslatok, naprakész adatok szolgáltatása;  

– az intézet valamennyi osztályával és munkatársaival szorosan együttműködve végzi munkáját, megfelelő munkakapcsolat 
fenntartására törekszik a kórház valamennyi munkatársával; 

– a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott további feladatok ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az Erzsé-
bet Kórház-Rendelőintézet Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 
– egészségügyi főiskola diplomás ápolói, intézetvezetői, szakoktatói szakán vagy tudományegyetemen szerzett ápolói oklevél;  

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesí-
tés. Ezen képesítés megszerzésére irányuló jelentkezést (hivatalos visszaigazolást), képzésben való részvételt, illetve annak 5 
éven belüli megszerzéséről szóló szándéknyilatkozatot elfogadjuk,  

– legalább hároméves vezetői gyakorlat; 

– emelt szintű klinikai szakápolói szakképesítés; 

– felhasználói szintű informatikai rendszerismeret; 

– büntetlen előélet; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– ápolás-kutatás terén szerzett tapasztalat; 

– 5 éves osztályos ápolói gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

Vezetői elvárásaink: 
– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs problémamegoldó készség, rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrollingszemlélet. 

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

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 

– motivációs levél; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

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

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázatok elbírálásában részt vevőknek a pályázatokba történő betekintési jogát illetően. 

A magasabb vezetői beosztás betölthetőségének időpontja: 2011. január 1-jétől. 

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás megjelenését követő 30 napon belül. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát dr. 
Kallai Árpád főigazgató részére – Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, 6800 
Hódmezővásárhely, dr. Imre József u. 2. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 
3166-34-1/2010., valamint a beosztás megnevezését: „ápolási igazgató”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat előkészítő bizottság véleményezi, amely a pályázati feltételeknek megfelelő pályázó(ka)t meghallgatja. A meg-
bízási jogkör gyakorlója a bizottság véleményét mérlegelve dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői 
megbízásról. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 28.  
    

*** 
    

Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete (2300 Ráckeve, Szent István tér 5.) főigazgatója pályázati felhívása. 

Munkakövetelmények: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés szakrendelést vezető munkakör ellátására, emellett határozatlan idejű megbízás 
orvos igazgatói (magasabb vezető) feladatok ellátására. 

A foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, maximum heti 30 órás. 

Munkahely: 2300 Ráckeve, Szent István tér 5. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: rendelésvezető főorvos (a pályázó szakképe-
sítése szerint, amennyiben az adott szakterületre a rendelőintézetnek érvényes OEP-finanszírozási szerződése van, részmunka-
idős közalkalmazott). Az intézet orvos igazgatói feladatainak ellátása a vonatkozó jogszabályok szerint. 

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

Feltételek: 
– orvosi diploma; 

– szakorvosi képesítés; 

– büntetlen előélet. 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– vezetői – legalább 1–3 év – tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 
– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai program; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban részt vevők részére; 

– nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az orvos igazgatói feladatok ellátása vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez 
kötött és azt a pályázat nyertessége esetén az előírt határidőre megteszi; 

– nyilatkozat arról, hogy az eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató megsemmisítse vagy a 
pályázónak visszaküldje; 

– bruttó illetményigény megjelölése. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 20. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 30. 

Információ, jelentkezés: dr. Pirint Ágnes főigazgatónál a 06 (24) 519-201-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 
– postai úton a pályázat Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézet címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István 
tér 5.) ajánlott küldeményként. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1451-
102/2010/1., valamint a munkakör megnevezését: „orvos igazgató”; 

– elektronikus úton Viski Józsefné részére: titkarsag@szakrendelo.rackeve.hu; 

– személyesen: Viski Józsefné, Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 5. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a főigazgató által felkért bizottság javaslata alapján az elbírálás a főigazgató 
hatásköre. 

A hirdetés a KSZK honlapján 2010. október 22-én megjelent. 
    

*** 
    

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–7.) pályázati felhívásai: 

1. Fül-orr-Gége Osztály osztályvezető beosztás ellátására. 

Munkaköri feladatok: 
– jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai 
protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. 

A megbízással ellátandó feladatok: 
– fül-orr-gége osztály és a hozzá tartozó járóbeteg-szakrendelés vezetése és orvosszakmai irányítása. 

A jelentkezés feltétele: 
– orvosi diploma; 

– fül-orr-gége szakorvosi képesítés; 

– szakvizsga után legalább 5 éves gyakorlat. 

A jelentkezéshez csatolandó: 
– személyes adatok; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okiratok fénymásolata; 

– vezetői koncepció; 

– tudományos tevékenység jegyzéke; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata; 
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– működési nyilvántartásáról másolat; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a jelentkezésben foglalt adatok közölhetők harmadik személlyel és a jelentkezésben foglalt 
személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Az állás a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

Bérezés és lakhatás támogatása megbeszélés szerint. 

Az osztályvezetői beosztás ellátására vonatkozó megbízással egyidejűleg fül-orr-gégész szakorvosi munkakörbe kinevezhető. 

Pályázati határidő: 2010. december 31. 

A Kormányzati Személyügyi Portálon a pályázat 2010. december 1-jén kerül publikálásra. 

A jelentkezést a fenti címre, dr. Muth Lajos főigazgató főorvos részére lehet benyújtani. 

 

2. Pszichiátriai Osztály osztályvezetői beosztás ellátására 

Munkaköri feladatok: 
– jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai 
protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. 

A megbízással ellátandó feladatok: 
– Pszichiátriai Osztály vezetése és orvosszakmai irányítása. 

A jelentkezés feltétele: 
– orvosi diploma; 

– pszichiátriai szakorvosi képesítés; 

– szakvizsga után legalább 5 éves gyakorlat. 

A jelentkezéshez csatolandó: 
– személyes adatok; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okiratok fénymásolata; 

– vezetői koncepció; 

– tudományos tevékenység jegyzéke; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata; 

– működési nyilvántartásáról másolat; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a jelentkezésben foglalt adatok közölhetők harmadik személlyel és a jelentkezésben foglalt 
személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Az állás a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

Bérezés és lakhatás támogatása megbeszélés szerint. 

Az osztályvezetői beosztás ellátására vonatkozó megbízással egyidejűleg pszichiátriai szakorvosi munkakörbe kinevezhető. 

Pályázati határidő: 2010. december 31. 

A Kormányzati Személyügyi Portálon a pályázat 2010. december 1-jén kerül publikálásra. 

A jelentkezést a fenti címre, dr. Muth Lajos főigazgató főorvos részére lehet benyújtani. 

 
    

*** 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.) pályázatot hirdet a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet főigazgatói munkakörének betöltésére.  

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonat-
kozó szabályai szerint. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a munkakör feladatait a 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet 9. §-a tartalmazza. 
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Pályázati feltételek: 

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett 
képesítés; 

– legalább ötéves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– részletes szakmai önéletrajz, a jelenlegi munkahely, munkakör, besorolás, illetmény megjelölésével, 

– a munkakör ellátására vonatkozó vezetési, fejlesztési program; 

– a képesítést igazoló okiratok másolata; 

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (tartalmazza a büntetlen előélet igazolását, valamint azt, hogy nem áll olyan 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé); 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy  

– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

– az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének; 

– a Munka Törvénykönyve 191. §-a szerinti előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2011. január 1. 

Munkabér és juttatások: megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 22. (a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ honlapján való közzététel időpontja: 2010. október 20.) 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot postai úton a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke részére (5000 
Szolnok, Kossuth L. u. 2.) és elektronikusan az info@jnszm.hu e-mail címre kell benyújtani. 

Az elbírálás határideje: a Megyei Közgyűlés 2010. decemberi ülése. 

A pályázattal kapcsolatban információt nyújt: a Művelődési és Népjóléti Iroda (5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. Tel: 06 (56) 
505-351) 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 
 

 
 

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 
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Budapest 

    

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. (1183 Budapest, Thököly út 3.) 
ügyvezető igazgatója pályázatot hirdet teljes állású reumatológus szakorvosi feladatkör betöltésére. 

Pályázati feltételek: 
– reumatológiai szakvizsga; 

– büntetlen előélet. 

Feladat: 
– heti 5x6 óra reumatológiai szakrendelés ellátása. 

A jelentkezéshez csatolandó: 
– szakmai önéletrajz; 

– a végzettséget igazoló okiratok másolata. 
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Bérezés: megegyezés szerint. 

A jelentkezési anyagokat dr. Juhász Ágnes szakellátásiigazgató-helyetteshez kell benyújtani a megjelenéstől számított 15 na-
pon belül. 

Cím: 1183 Budapest, Thököly út 3., e-mail: juhasz.agnes@18euszolg.hu. 

t: 06 (1) 297-1210/179-es mellék. 
 
    

Baranya megye 
    

Bács-Kiskun megye 
    

Békés megye 
    

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
    
Almási Balogh Pál K. Eü. és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 
főig. főorvosa 
3600 Ózd, 
Béke u. 1–3. 

Sürgősségi Betegellátó O. 
belgyógyász vagy oxyológus 

valamennyihez: 
– orv. d., 
– szakirányú szv., 
– cs: OONY-ba történő felvétel 
igazolása, 
– képzettséget igazoló iratok 
másolata, 
– önéletrajz 

– b: kiemelt, 
– lakhatás: szolg. lakás 
megbeszélés tárgya, 
– alkalmazási forma: vállalkozói 
szerződés keretében, 
– betölthetőség: feltételek 
megfelelése esetén azonnal, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Eszenyi Géza főig. főorvoshoz a 
K. címére (3600 Ózd, Béke u. 1–
3.), 
– információ kérhető: 06 (48) 
574-425-ös telefonszámon,  
e-mail: ig@hosp.ozd.hu, 
– fax: 06 (48) 574-401 

    
 Belgyógyászati O. 

geriátriai szakorvos 
  

    
 Pszichiátriai szakrendelés és 

gondozás 
pszichiáter szakorvos 

  

    
*** 

    

Sáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3659 Sáta, Széchenyi I. út 19.) fenntartásában lévő Sáta–Nekézseny 
Háziorvosi Szolgálata háziorvosi álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki az alábbi feltételek mellett: 

Munkahely és munkakör megnevezése: 
Sáta–Nekézseny Háziorvosi Szolgálat 3659 Sáta, Széchenyi I. út 23. – háziorvos. 

Sáta–Nekézseny Háziorvosi Szolgálat 3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1. – háziorvos. 

A szolgálathoz tartozó lakosságszám: 
Sáta: 1274 fő. 

Nekézseny: 835 fő. 

A foglalkoztatás jellege: vállalkozási formában. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú végzettség; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolandók: 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– diploma hiteles másolata, 
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– részletes szakmai önéletrajz; 

– szakképesítést tanúsító okiratok hiteles másolata; 

– a vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata; 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok másolata; 

– a pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban (a borítékon feltüntetve: „Háziorvosi pályázat”) postai úton, ajánlott 
küldeményben, Sáta Község Önkormányzata – 3569 Sáta, Széchenyi I. út 19. szám alatti címre. 

A pályázat beérkezésének határideje: 2010. december 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 15. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2011. január 1. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 15. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2011. január 1. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Bakos Péter polgármestertől a 06 (48) 438-001, illetve a 06 (48) 538-212-es 
telefonszámon. 
 
    

Csongrád megye 
    

Fejér megye 
    

A Humán Szolgáltató Intézet (8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 8.) pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 8. radiológus szakorvos. 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók, illetve 
teljesítményarányos díjazás. Heti 12 óra, részmunkaidőben. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, radiológus szakorvosi vizsga; 

– ultrahang-diagnosztika terén szerzett legalább 1–3 év szakmai gyakorlat; 

– részletes szakmai tevékenységet is tartalmazó önéletrajz; 

– egészségügyi alkalmasság igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

Egyéb információ: 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 15. 

A pályázat benyújtásának módja postai úton: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Humán Szolgáltató Intézet 8000 
Székesfehérvár, Ady Endre u. 8. 

Kérjük a borítékon feltüntetni: M006/2010. azonosító számot és a munkakör megnevezését „radiológus szakorvos részmunkaidő”. 

A munkakör a pályázat elbírálása után azonnal betölthető. 
    

Győr-Moson-Sopron megye 
    

Hajdú-Bihar megye 
    

Heves megye 
    

Jász-Nagykun-Szolnok megye 
    

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.) pályázatot hirdet Cibakháza I. 
háziorvosi körzetének ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel jár. A háziorvosi körzet ellátási kötelezettsége a 
felnőttkorúak ellátásán túl magában foglalja a gyermek- és oktatási intézményekkel kapcsolatos orvosi feladatok ellátását. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2011. január 19. 
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Munkahely: 
Cibakháza I. háziorvosi körzet központi rendelő (Cibakháza, Szabadság tér 23/B). 

Cibakháza I. háziorvosi körzet bátorszőlői rendelő (Cibakháza, Bátorszőlő I. 31.). 

Pályázati feltételek: 
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt képesítési feltételek megléte; 

– a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– részletes szakmai önéletrajzot; 

– az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmányok másolatát; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– szakmai önéletrajzot (amely tartalmazza a szakmai gyakorlat meglétét is); 

– igazolást a működési jog megszerzése feltételeinek fennállásáról; 

– amennyiben vállalkozási formában kívánja működtetni a pályázó a vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolatát; 

– egészségügyi alkalmasságról igazolást; 

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

Illetmény és juttatások: vállalkozási formában történő ellátás esetén a feladatellátási szerződés rendelkezései, közalkalmazotti 
jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) hon-
lapján történő megjelenéstől (2010. november 5.) számított 30. nap. 

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

Egyéb információk: 
– az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek 
biztosításához szükséges eszközöket; 

– Cibakháza lakosságszáma: 4435 fő, ebből az ellátandó körzet 2000 kártyaszámmal rendelkezik; 

– előnyt jelent: gyermekorvosi szakvizsga; 

– vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, 
amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik; 

– szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi; 

– a pályázókat a képviselő-testület meg kívánja hallgatni. 

A pályázatot 2 példányban az alábbi címre kell benyújtani: 

Hegyes Zoltán polgármester, Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. t: 06 (56) 477-001, fax: 06 
(56) 577-032. E-mail: hivatal@cibakhaza.hu. 
    

Komárom-Esztergom megye 
    

Vaszary Kolos Kórház (2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26–28.) pályázatot hirdet aneszteziológia és intenzív terápiás 
szakorvos munkakör betöltésére. 

„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.” 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, heti 40 órás. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvosi kompetenciába tartozó felada-
tok ellátása. (Műtéti érzéstelenítés, preoperatív betegvizsgálat, posztoperatív ellátás. Konzíliumadás a társszakmák részére.) 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, aneszteziológia és intenzív terápiás szakvizsga; 

– büntetlen előélet. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 1. 
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kollár Zoltán főigazgató főorvos nyújt a 06 (33) 542-301-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a pályázatnak a Vaszary Kolos Kórház címére történő megküldésével (2500 
Esztergom, Petőfi Sándor utca 26–28.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
SZI/R/2059/2/2008., valamint a munkakör megnevezését: „aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követően azonnal. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.esztergom.hu, www.vaszary.hu. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.vaszary.hu honlapon beszerezhető. 
    

*** 
    

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-gasztroenterológus, onkológus, idegsebész, tüdőgyógyász, 
traumatológus, neurológus, pszichiáter szakorvosok részére. 

Fül-orr-gégész, sebész szakorvos részére határozott időre, várhatóan 1 éves időtartamra. 

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

Járóbeteg-, valamint diagnosztikaterületre: radiológus, nukleáris medicina (részmunkaidőben) szakvizsgával rendelkező 
szakorvosok részére. 

Az alábbi állások munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban is betölthetők (szabad foglalkozás vagy vállalkozás): 
gyermeksebész – heti 6 órában, 

gyermekszemész – heti 10 órában. 

Valamennyi pályázathoz: 

Bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint. 

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

A pályázatokra elsősorban szakorvosokat várunk, de jelentkezhetnek szakvizsga előtt állók is. 

A jelentkezésekhez csatolandó: 
– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat; 

– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 

– OONYI-könyv másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– előadások és publikációk listája; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2010. december 10. 

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. november 15-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 
    
Salgótarján M.j.V. 
Közgyűlése 
3100 Salgótarján, 
Múzeum tér 1. 

7. számú fogorvosi körzet
fogorvos 
– területi ellátási kötelezettsé-
gű vegyes fogorvosi körzet 
fogorvosi feladatainak vállal-
kozási formában vagy gazdál-

– a fogorvosi tev.-re vonatkozó 
hatályos jogszabályokban 
(4/2000. (II. 25.) EüM rend., 
18/2000. (II. 25.) Korm. rend.) 
előírt iskolai végzettség, szk. és 
egyéb feltételek megléte, 

– pályázatok benyújtása: 
Salgótarján M.j.V. P.H. Szoc. és 
Eü. Iroda címére (3100 
Salgótarján, Múzeum tér 1.), 
– pályázatok benyújtása:  
1 példányban, zárt borítékban, 
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kodó szervezeti formában 
történő ellátására 

mindkettőhöz: 
– cs: a v.-et, szk.-t igazoló ok-
iratok jegyző által hitelesített 
másolata, 
– működési nyilvántartási 
igazolvány jegyző által 
hitelesített másolata, 
– amennyiben van, a működési 
jogról szóló hatósági biz., illet-
ve határozat jegyző által hitele-
sített másolata, 
– részletes sz. tev.-et bemutató 
önéletrajz, 
– 30 napnál nem régebbi e.b., 
– alkalmassági vizsgálat meg-
létét igazoló okmány jegyző 
által hitelesített másolata, 
– egyéni vállalkozó esetén 
vállalkozói igazolvány, gazda-
sági társaság esetén  
30 napnál nem régebbi cégki-
vonat és társasági szerződés 
jegyző által hitelesített 
másolata , 
– nyilatkozat, mely szerint 
hozzájárul ahhoz, hogy a pá-
lyázat elbírálásában részt vevők 
a pályázati anyagot megismer-
hessék 

a borítékra rá kell írni: 
„Fogorvosi pályázat”, 
– a pályázat elbírálásának 
eredményéről a pályázók írás-
ban értesítést kapnak 
mindkettőhöz: 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő köz-
gyűlés ülésén, legkésőbb 45 
napon belül, 
– az álláshely betölthető: a 
pályázat elbírálását követően, 
megállapodás szerint, 
– a pályázattal kapcsolatos 
bővebb felvilágosítás a 06 (32) 
311-057-es telefonszámon 
kérhető 

    
 9. számú házi 

gyermekorvosi körzet 
gyermekorvos 
(a házi gyermekorvos 
nyugdíjba vonulása miatt) 
– vállalkozási formában vagy 
gazdálkodó szervezeti formá-
ban történő ellátására 

– a házi gyermekorvosi tev.-re 
vonatkozó hatályos jogsza-
bályokban [4/2000. (II. 25.) 
EüM rend., 18/2000. (II. 25.) 
Korm. rend.] előírt iskolai v., 
szk. és egyéb feltételek 
megléte 

– pályázatok benyújtása: 
Salgótarján M.j.V. P.H. Szoc. és 
Eü. Iroda címére (3100 
Salgótarján, Múzeum tér 1.), 
– pályázatok benyújtása: 1 
példányban, zárt borítékban, a 
borítékra rá kell írni: „Házi 
gyermekorvosi pályázat”, 
– a pályázat elbírálásának 
eredményéről a pályázók írás-
ban értesítést kapnak 

    
Pest megye 

    
Nagykőrös Város Ö. 
2750 Nagykőrös, 
Szabadság tér 5. 

Nagykőrös IV. számú gyer-
mekorvosi körzet 
házi gyermekorvos 
– vállalkozásban 
Ellátandó feladat: a 4/2000. 
(II. 25.) EüM rend.-ben foglalt 
feladatok ellátása, 
– területi ellátási  
kötelezettséggel, 
– iskola-eü. feladatok 
ellátásával 

– a 18/2000. (II. 25.) Korm. 
rend.-ben, valamint a 4/2000. 
(II. 25.) EüM rend.-ben foglalt 
képesítési feltételek megléte, 
– büntetlen előélet, 
– cs: 2 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– képesítést igazoló okiratok 
hiteles másolata, 
– sz. és személyes önéletrajz, 
– határozat, hogy a pályázó 
megfelel a működtetési jog 
engedélyezési feltételeinek 

– h: a megjelenéstől számított 30 
napon belül, 
– e. h.: a h. lejártát követő 30 
napon belül, 
– szolg. lakás kérdése személyes 
egyeztetés tárgya, 
– az álláshely azonnal betölthető,
– pályázatok benyújtása: zárt 
borítékban „Gyermekorvosi 
pályázat” megjelöléssel dr. Czira 
Szabolcs polgármesternek cí-
mezve (2750 Nagykőrös, Szabad-
ság tér 5.), 
– felvilágosítás kérhető:  
Aczél Zoltánnétól,  
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a Humánszolgáltatási Iroda 
vezetőjétől a 06 (53) 550-341-es 
telefonszámon 

    
*** 

    
Tüdőgyógyintézet 
főig.-ja 
2045 Törökbálint, 
Munkácsy M. u. 70. 

I. Tüdőbelosztály 
pulmonológus szakorvos 
Feladat: a m.-köri leírásban 
foglaltak alapján szakirányú 
képesítésnek megfelelő szak-
orvosi tev. végzése 

valamennyihez: 
– szakirányú szv., 
– cs: részletes sz.ö., 
– működési nyilvántartásba 
vétel igazolása, 
– 3 hónapnál nem régebbi e.b.

valamennyihez: 
– b: Kjt. alapján, megegyezés 
szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– a kinevezés határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogvi-
szonyban történik, próbaidő-
vel, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes 
m.-időben, 
– az állás a pályázat elbírálását 
követően azonnal betölthető, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Fülöp Rudolf főig.-hoz a gyógy-
intézet címére (2045 Törökbá-
lint, Munkácsy M. u. 70.) 

    
 IV. Rehabilitációs 

tüdőbelosztály 
belgyógyász szakorvos 
Feladat: a m.-köri leírásban 
foglaltak alapján szakirányú 
képesítésnek megfelelő szak-
orvosi tev. végzése 

– e: rehabilitációs, illetve tü-
dőgyógyász szk., illetve gy.  

 

    
*** 

    
Törtel Ö. 
Szent István tér 1. 
2747 Törtel, 
Szent István tér 1. 

Törtel község I. számú 
háziorvosi körzet 
háziorvos 
– vállalkozási formában, 
– területi ellátási  
kötelezettséggel 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend.-ben 
foglalt képesítési előírásoknak 
való megfelelés, 
– a 18/2000. (II. 25.) Korm. 
rend.-ben előírt egyéb feltéte-
lek megléte, 
– cs: 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– a képesítést igazoló okiratok 
fénymásolata (az eredeti 
okiratok bemutatása személyes 
találkozáskor szükséges), 
– részletes sz.ö., 
– orvosi alkalmassági vizsgálat 
meglétét igazoló okmány 
másolata, 
– a területileg illetékes ÁNTSZ 
által a működtetési jog 
engedélyezés feltételei 
fennállásának igazolása 
 

– h: a megjelenéstől számított 
15. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 15 
napon belül, 
– szolg. lakás és rendelő biztosí-
tott, 
– a községben az ügyeleti ellátás 
közpi. ügyeleti formában műkö-
dik, 
– az állás az elbírálást követő 
hónap 1. napjától betölthető, 
– pályázatok benyújtása: Godó 
János polgármesterhez az Ö. 
címére (2747 Törtel, Szent István 
tér 1.), 
– t: 06 (53) 576-010, 
– a képv.-test. fenntartja a jogot, 
hogy a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa 

    
Somogy megye 

    
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
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Tolna megye 

    

Pincehely Nagyközség Képviselő-testülete (7084 Pincehely, Kossuth L. u. 81.) pályázatot hirdet a nyugdíjazás miatt megürese-
dő pincehelyi székhelyű házi gyermekorvosi körzet vállalkozási formában vagy közalkalmazotti jogviszonyban történő betöltésé-
re. A gyermekorvosi körzethez tartozik Belecska település is. 

Pályázati feltételek: 
– a házi gyermekorvosi tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokban [4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, 18/2000. (II. 25.) 
Korm. rendelet] előírt iskolai végzettség, szakképzettség és egyéb feltételek megléte. 

A pályázathoz csatolandó (eredetiben vagy hitelesített másolatként): 
– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok; 

– részletes, a szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz; 

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat; 

– működési nyilvántartási igazolvány; 

– amennyiben van, a működetési jogról szóló hatósági bizonyítvány, illetve határozat; 

– egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és 
társaságiszerződés-másolat; 

– nyilatkozat, mely szerint hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyag tartalmát megismerhessék. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés, de legfeljebb 45 nap. 

A pályázat benyújtásának módja: 1 példányban, zárt borítékban, Pincehely Nagyközség Önkormányzata 7084 Pincehely, 
Kossuth L. u. 81. címére, a borítékra ráírandó: „Házi gyermekorvosi pályázat”. 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kapható: Herdics Béla polgármestertől a 06 (30) 901-1944-es 
telefonszámon. 

Az önkormányzat igény esetén a pályázó részére szolgálati lakást biztosít. 

A pályázat elbírálásáról a pályázók írásban értesítést kapnak. 
    

*** 
    

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–7.) szakvizsgázott vagy szakvizsga előtt 
álló orvosok részére pályázatot hirdet az alábbi osztályokra: 

SBO (oxyológia és sürgősségi orvostan, de egyéb szakképesítés is) 

Pszichiátria 

Pszichiátriai Rehab. (pszichiátriai, de egyéb szakképesítés is) 

Fül-orr-gége 

Sebészet 

Érsebészet 

Tüdőgyógyászat 

Gyermekgyógyászat 

Labordiagnosztika 

Radiológia 

Onkológia (Belgyógyászat) 

Belgyógyászat (Pincehely) 

 

Munkaköri feladatok: 
– jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciáinak megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai 
protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. 

Pályázati feltételek: 
– orvosi diploma. 
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A pályázathoz csatolandó: 
– személyes adatok; 

– végzettséget igazoló okiratok fénymásolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata; 

– működési nyilvántartásáról másolat; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázat közölhető harmadik személlyel és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A KSZK-honlapon az álláshirdetés publikálásra került 2010. október 22-én. Az állások a benyújtott pályázatok elbírálását köve-
tően azonnal betölthetők. Első és ráépített szakvizsga megszerzése támogatott. 

Bérezés megbeszélés alapján. Szükség esetén orvos-nővér szállón elhelyezés biztosított. 

Pályázatokat a fenti címre, dr. Muth Lajos főigazgató-főorvos részére kell benyújtani. 
    

Vas megye 
    

Veszprém megye 
    
Csetény Község Ö. 
Képv.-test. 
8417 Csetény, 
Rákóczi u. 30. 

Fogorvosi rendelő 
(8417 Csetény, Törekvés u. 22.)
fogszakorvos 
– területi alapellátási 
kötelezettséggel Csetény–
Jásd–Szápár települések 
részére, amelyhez hozzá 
tartozik az I.-i iskolafogászat is,
– a feladatellátás vállalkozás-
ban (működési engedély 
meglétével) vagy 
közalkalmazotti 
jogviszonyban történhet 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti képesítés és az ott leírt 
egyéb feltételek megléte, 
– e: sz.gy.-i idő mértéke, 
– cs: vállalkozás esetén mű-
ködtetési jog engedélyezésé-
nek igazolása, 
– v.-et igazoló okiratok 
másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– részletes sz.ö., 
– hozzájáruló nyilatkozat arról, 
hogy az eljárásban részt vevők 
a pályázati anyagot megis-
merhetik, 
 

– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő Képv.-
test. ülésen, 
– szolg. lakás szükség esetén 
biztosítható, 
– pályázatok benyújtása: Albert 
Mihály polgármesterhez az Ö. 
címére (8417 Csetény, Rákóczi u. 
30.), 
– érdeklődni lehet Albert Mihály 
polgármestertől m.-időben a 06 
(88) 485-014-es telefonszámon 

    
Zala megye 

 
 

 
Praxisjog átadása 

 
 
 
 

Pályázati hirdetmények gyógyszerészi, gyógyszertári asszisztensi állásokra 
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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. 
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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. december 10. 

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. november 15-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 szakgyógyszerészi álláshelyre”. 
Telefon: 06 (34) 515-470. 

 
 

 
 

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra 
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Baracska Község Ö. 
2471 Baracska, 
Kossuth L. utca 29. 

területi védőnő 
A m.-végzés helye: 2472 
Fejér megye, Kajászó, 
Rákóczi utca 71. 
A m.-körbe tartozó lényeges 
feladatok: védőnői felada-
tok ellátása Kajászó község 
közigazgatási területén, 
valamint Baracska község-
ben iskola-eü. védőnői 
feladatok ellátása 

– főiskolán szerzett d., védőnői 
szakirány, 
– „B” kategóriás jogosítvány, 
– büntetlen előélet, 
– felhasználó szintű számító-
gépes ismeret, 
– e: a feladatellátáshoz közeli 
lakóhely, 
– cs: részletes sz.ö., 
– v.-et igazoló okiratok 
másolata, 
– 30 napnál nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a 
pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul 

– b: Kjt. alapján, 
– h: 2010. nov. 30., 
– e. h.: 2010. dec. 15., 
– a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
jogviszony, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes 
m.-idő, 
– a m.-kör legkorábban 2011. 
jan. 1. napjától tölthető be, 
– a m.-viszony 3 hónap próba-
idővel létesíthető, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton, a pályázatnak Baracska 
Község Ö. címére történő meg-
küldésével (2471 Baracska, Kos-
suth L. utca 29.), kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító 
számot: „B/1291/2010., valamint 
a m.-kör megnevezését: „területi 
védőnő”, 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatosan további 
információt Boriszov Zoltán 
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polgármester nyújt a 06 (22) 
454-050-es telefonszámon, 
– a pályázati kiírás további 
közzétételének helye: 
www.baracska.hu, Magyar Vé-
dőnők hivatalos lapja, 
– a pályázat kiírója a pályázat 
eredménytelenné nyilvánítási 
jogát fenntartja, 
– a munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a 
www.baracska.hu honlapon 
szerezhet 
– a pályázati kiírás közzétevője a 
Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ (KSZK), a 
pályázati kiírás a munkáltató 
által a KSZK részére megküldött 
adatokat tartalmazza, így annak 
tartalmáért a pályázatot kiíró 
szerv felel 

    
*** 

    
Kuncsorba Községi Ö. 
5412 Kuncsorba, 
Dózsa Gy. út 26. 

Védőnői Szolgálat 
(5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. 
út 26.) 
Védőnői Szolgálat 
(5222 Örményes, Iskola út 
21.) 
védőnő 

– eü. főiskola védőnői szakán 
szerzett d., 
– büntetlen előélet, 
– cs: részletes sz. és személyes 
önéletrajz, 
– v.-et igazoló okiratok hiteles 
másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat arra vonatkozó-
an, hogy a pályázati eljárásban 
részt vevők a pályázati anya-
got megismerjék 

– b: Kjt. alapján, 
– h: 2010. dec. 20., 
– e. h.: 2010. dec. 31., 
– a megbízás kezdő időpontja: 
2011. jan. 1-jétől, 
– pályázatok benyújtása: Rédai 
János polgármesterhez, lezárt 
borítékban az Ö. címére (5412 
Kuncsorba, Dózsa Gy. út 26.), a 
borítékon kérjük feltüntetni: 
„védőnői pályázat”, 
– t: 06 (20) 221-5482 

 
 

 
 

 
Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött 

vezetői és egyéb állásokra 
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A Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház (1089 Budapest, Üllői út 86.) pályázatot hirdet Pénzgazdálkodási 
Osztályra osztályvezető munkakör betöltésére. 

Feladat: az intézmény pénzforgalmával és könyvvezetésével kapcsolatos teendők. Költségvetés-, beszámolókészítés. A 
jóváhagyott költségvetési előirányzat betartásával gazdálkodási keretek meghatározása. Adatszolgáltatás, bevallások, jelenté-
sek készítése. 

Feltétel: 
– szakirányú felsőfokú végzettség; 

– regisztrált mérlegképes könyvelői szakképesítés. 
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Előny: 
– egészségügyi költségvetési szervnél szerzett gyakorlat; 

– vezetői jártasság; 

– CT-ECOSTAT pénzügyi rendszer ismerete. 

A pályázathoz csatolandó: 
– a képesítést igazoló okiratok másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– rövid vezetési és szakmai koncepció; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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

Bérezés: Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

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

A pályázatot Tóth Katalin humánerőforrás-gazdálkodási osztályvezetőnek címezve (1089 Budapest, Üllői út 86.) egy példány-
ban kell benyújtani. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 
    

*** 
    

Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Taggyűlése (8660 Tab, Kossuth L. 
u. 60.) pályázatot hirdet a „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetői állásának betöltésére. 

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szóló munkaviszony. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. január 1. 

A megbízatás lejárta: 2013. december 31. 

Az ügyvezető feladata: 
– a társaság képviselete, ügyeinek intézése; 

– a hatályos jogszabályoknak, belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetés; 

– a munkavállalók tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása. 

A társaság főbb tevékenységei: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység.  

Pályázati feltételek: 
– büntetlen előélet; 

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség, és 

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

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

A vezetői gyakorlat alól és az egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítés alól a fenntartó felmentést adhat, ha a pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a 
képesítésnek – a megbízás adásától számított – öt éven belül történő megszerzését. 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.  

A pályázathoz csatolni kell: 
– a pályázó szakmai önéletrajzát; 

– a büntetlen előéletet igazoló – 3 hónapnál nem régebbi - hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot; 

– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél másolatát; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat igazolását; 

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő keze-
léséhez hozzájárul; 

– a pályázó nyilatkozatát, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz; 

– a pályázó nyilatkozata a 2006. évi IV. tv. 23. § és 25. §-ban előírt kizáró feltételekre (összeférhetetlenségre) vonatkozóan. 
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Bérezés: megegyezés szerint. 

A munkaszerződés megkötésekor 3 hónapos próbaidő kikötésére kerül sor. 

A pályázati felhívás megjelenik a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén, a tabi honlapon, és a nonprofit kft. honlapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 5.  

A pályázat elbírálási határideje: 2010. december 20. 

A beérkezett pályázatokat ad-hoc bizottság véleményezi, melynek tagjai a megbízási jogkör gyakorlója által kijelölt – megbízá-
si jogkörrel nem rendelkező – személyek, valamint a szakma szerint illetékes egészségügyben működő szakmai kamara, ennek 
hiányában érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselője. A megbízásról a taggyűlés dönt.  
A pályázatot a „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Taggyűléséhez 
(8660 Tab, Kossuth L. u. 60.) kell benyújtani.  

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a taggyűlés elnökétől, dr. Szabóné dr. Fekete Beától kérhető. [Tel.: 06 (30) 994-8748]. 

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.  
 

*** 
 

A „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője (8660 Tab, Kossuth 
L. u. 60.) pályázatot hirdet a „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa-
ság gazdasági igazgatói állásának betöltésére. 

A gazdasági igazgatói megbízatás határozott időre szóló munkaviszony. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. január 1. 

A megbízatás lejárta: 2013. december 31. 

A gazdasági igazgató feladata: az intézmény működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, műszaki és intézmény-
üzemeltetési feladatok ellátása.  

Pályázati feltételek:  
– büntetlen előélet; 

– szakirányú felsőfokú iskolai végzettség [közgazdasági (pénzügyi) felsőoktatásban alapképzésben szerezhető képesítés] vagy 
felsőfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelői szakképesítés, valamint 

– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3)–(5) bek. szerinti nyilvántartáson való szereplés, továbbá rendelkeznie kell a 
tevékenység ellátására jogosító igazolvánnyal, és 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat (a vezetői gyakorlat alól felmentést az ügyvezető javaslatára a fenntartó adhat.); 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázathoz csatolni kell:  
– a pályázó szakmai önéletrajzát; 

– a büntetlen előéletet igazoló – 3 hónapnál nem régebbi – hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél másolatát; 

– a legalább 3 éves vezetői gyakorlat igazolását; 

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő keze-
léséhez hozzájárul; 

– a pályázó nyilatkozatát, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

A munkaszerződés megkötésekor 3 hónapos próbaidő kikötésére kerül sor. 

A pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi Közlönyben, a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén, a tabi 
honlapon, és a nonprofit kft. honlapján.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 5.  

A pályázat elbírálási határideje: 2010. december 20.  

A beérkezett pályázatokat ad-hoc bizottság véleményezi, melynek tagjai a megbízási jogkör gyakorlója által kijelölt – megbízá-
si jogkörrel nem rendelkező – személyek, valamint a szakma szerint illetékes egészségügyben működő szakmai kamara, ennek 
hiányában érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselője. A megbízásról az ügyvezető dönt.  
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A pályázatot a „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjéhez, 
dr. Szabóné dr. Fekete Beáta részére (8660 Tab, Kossuth L. u. 60.) kell benyújtani.  

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás az ügyvezetőtől, dr. Szabóné dr. Fekete Beától kérhető [Tel.: 06 (30) 994-8748]. 

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.  
 

 
 
 



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét

Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás
során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után
semmissé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást
szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi,
ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben
értelmezhetõ „harmadik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette
kutatócsoport, Kahler Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ –
jelentésében feltárja egyfelõl a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika
összefüggéseit, másfelõl az 1944 decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi
jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû
párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb
részletekbe menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini
birodalom, hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem
engedték a végrehajtó és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását?
Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a
politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és
ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet
támasztja alá.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .....................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ...................................................................................................................................................................

Utca, házszám: ..........................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû kötetét

A könyv szerzõje, Dr. Elek Balázs PhD nem csupán sportvadász – vadászõsök leszármazottja –, hanem
egyúttal a Debreceni Ítélõtábla gyakorló büntetõbírája is, aki a könyvben nem csupán jogászok
számára gyûjtötte össze közérthetõ stílusban mindazon jogi elõírásokat, amelyek a vadászat
gyakorlása során büntetõjogi következményt vonhatnak maguk után. A szerzõ mûvét könnyen
érthetõvé teszi, amikor büntetõbírói tudását és tapasztalatát felhasználva konkrét esetekkel példázza
az általa leírtakat. A kötetben a szerzõ a vadorzókkal kapcsolatos magatartástól kezdõdõen, a
vadászbalesetek értékelésén keresztül, a kóbor állatok elpusztításáig bezárólag szinte minden olyan
eseményt feldolgoz, amelyekkel a gyakorlatban mind a hivatásos, mind a sportvadászok kapcsolatba
kerülhetnek.

A kötet 178 oldal terjedelmû, ára 3213 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû, 178 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3213 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ...............................................................................................................................................................

Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Oros Paulina fordításában

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

A szerzõ huszonöt év alatt szinte tagjává vált a Kennedy családnak, akik leginkább mégis a
fõzõtudományát becsülték.

Ez a könyv a legemlékezetesebb eseményeken feltálalt fogások receptjeivel lepi meg az
olvasót, miközben kedves történetei rendhagyó memoárként a család mindennapjaiba is
betekintést adnak, kellemes kikapcsolódást kínálva mindenkinek, aki érdeklõdik hírességek
élete és szokásai iránt.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4200 forint áfával) ......... példányban, és kérem,
juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ..................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ...............................................

Utca, házszám: .......................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .......................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla
kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a
számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. 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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