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I. RÉSZ
Személyi rész

II. RÉSZ
Törvények, országgyûlési határozatok,

kormányrendeletek és -határozatok

A Kormány 139/2010. (IV. 28.) Korm. rendelete
egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 3. § tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában,

a 4. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §

(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi

LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

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

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

rendelet 12/A. § (6) bekezdésében a „Közösségi rendelet” szövegrész helyébe a „szociális biztonsági rendszerek

koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek” szöveg lép.

2. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontjában a „szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen

belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK

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

rendeletek” szöveg lép.

3. § A külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. §

(1) bekezdésében az „az Európai Közösség migráns munkavállalóinak, önálló vállalkozóinak, valamint ezek

családtagjainak szociális biztonságáról szóló közösségi rendeleteinek” szövegrész helyébe az „a szociális biztonsági

rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek” szöveg lép.

4. § Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont

ag) alpontjában a „szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra

történõ alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet” szövegrész helyébe a „szociális

biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek” szöveg lép.

5. § Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba, és 2010. május 2-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök
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A Kormány 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelete
a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló
224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

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

1. § (1) A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet

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

„(1) Aki

a) a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Kbtv.),

b) a Kbtv. végrehajtására kiadott jogszabályban,

c) az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

d) az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben vagy

e) a 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben

meghatározott kötelezettségét elmulasztja, megszegi, vagy más módon megsérti (a továbbiakban együtt:

kötelezettségszegés), – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – 50 000–5 000 000 forintig terjedõ bírsággal

sújtható.”

(2) Az R. 1. § (3) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(100 000–10 000 000 forintig terjedõ bírság szabható ki, ha a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel

nem rendelkezõ szervezet)

„g) a 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkében, 7. cikkében, 10. cikk (4) bekezdésében és 13. cikk

(4), (6), (8), (10) és (11) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megsérti;

h) a veszélyes anyag és a veszélyes keverék osztályozására, csomagolására, feliratozására, címkézésére vonatkozó

elõírásokat, így a Kbtv. 3–5., 10. és 14–17. §-ában, az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 65. cikkében

és az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében, valamint azzal összhangban

ha) az osztályozás során az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében, 6. cikkében, 7. cikkében,

9. cikkében, 10. cikkében, 11. cikkében, 12. cikkében, 13. cikkében, 14. cikkében, 15. cikkében és 61. cikkében

foglaltakat megsérti,

hb) a címkézés során az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkében, 18. cikkében, 19. cikkében,

20. cikkében, 21. cikkében, 22. cikkében, 23. cikkében, 24. cikkében, 25. cikkében, 26. cikkében, 27. cikkében, 30.

cikkében, 31. cikkében, 32. cikkében, 33. cikkében és 61. cikkében foglaltakat megsérti,

hc) a csomagolás során az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikkében és 61. cikkében, továbbá

48. cikkében foglaltakat megsérti;”

(3) Az R. 1. § (3) bekezdése a következõ j) és k) ponttal egészül ki:

(100 000–10 000 000 forintig terjedõ bírság szabható ki, ha a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel

nem rendelkezõ szervezet)

„j) az anyagok osztályozásának és címkézésének harmonizálása kapcsán a gyártó, importõr és továbbfelhasználó

adatszolgáltatási kötelezettségét, valamint a szállítók általános információ-megõrzési kötelezettségét meghatározó

elõírásokat, így az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikk (6) bekezdésében és 49. cikkében

elõírtakat megsérti,

k) az osztályozási és címkézési jegyzékbe történõ bejelentési kötelezettséget meghatározó elõírásokat, így

az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikkében és 41. cikkében elõírtakat megsérti.”
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(4) Az R. 5. § (5) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

„c) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézésérõl és csomagolásáról (CLP), a 67/548/EGK és az 1999/45/EK

irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló,

2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikkének”

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

2. § Az R.

a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában a „7. cikk (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „7. cikk (1) és (5) bekezdésében”,

b) 1. § (2) bekezdés a) pontjában az „és 28. cikk (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „ , valamint 28. cikk (1) és

(6) bekezdésében”,

c) 1. § (2) bekezdés a)–c) pontjában, 1. § (3) bekezdés a), d)–f) pontjában az „1907/2006/EK rendelet” szövegrészek

helyébe az „1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet”,

d) 1. § (2) bekezdés b) és d) pontjában a „készítmények” szövegrész helyébe a „keverékek”,

e) 1. § (2) bekezdés c) pontjában az „56. cikk (1) és (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „56. cikk (1) és

(2) bekezdésében, 61. cikk (1) és (3) bekezdésében, valamint 63. cikk (3) bekezdésében”,

f) 1. § (2) bekezdés d) pontjában a „készítményt” szövegrész helyébe a „keveréket”,

g) 1. § (2) bekezdés e) pontjában, 1. § (3) bekezdés i) pontjában a „készítménnyel” szövegrész helyébe a „keverékkel”,

h) 1. § (3) bekezdés b) pontjában a „készítményekkel” szövegrész helyébe a „keverékekkel”,

i) 1. § (3) bekezdés d) pontjában a „26. cikk (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „25. cikk (1) bekezdésében,

26. cikk (1) bekezdésében”,

j) 1. § (3) bekezdés d) pontjában az „és 30. cikk (3) és (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „ , valamint 30. cikk (3),

(4) és (6) bekezdésében”,

k) 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „hatósággal kötött írásos megállapodásban” szövegrész helyébe a „hatósági

szerzõdésben”

szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az R.

a) 1. § (2) bekezdés a)–d) pontjában és 1. § (3) bekezdés a), b) és d)–f) pontjában a „különösen” szövegrész,

b) 1. § (3) bekezdés d) pontjában az „és 113. cikk (1) és (3) bekezdésében” szövegrész,

c) 2. § (2) bekezdése.

4. § Ez a rendelet 2010. június 10-én lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.

5. § Ez a rendelet

a) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérõl, engedélyezésérõl és korlátozásáról (REACH), az Európai

Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi

rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK,

a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2006. december 18-i

1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 126. cikkének,

b) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézésérõl és csomagolásáról (CLP), a 67/548/EGK és az 1999/45/EK

irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló

2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikkének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök
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III. RÉSZ
Egészségügyi és egyéb miniszteri rendeletek

és utasítások

Az egészségügyi miniszter 19/2010. (IV. 22.) EüM rendelete
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a védõnõi tevékenységgel összefüggõ
módosításáról

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

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

eljárva,

a 3–4. § tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés a)–b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §

b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet módosítása

1. § (1) Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R.1.) a következõ 9. §-sal egészül

ki:

„9. § (1) Azon személyek esetében, akiknél e rendeletnek az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek

a védõnõi tevékenységgel összefüggõ módosításáról szóló 19/2010. (IV. 22.) EüM rendelet (a továbbiakban: r.)

hatálybalépését megelõzõ napon hatályos szövege alapján sor került a 3. számú melléklet 2. pont c) alpontjában

foglalt vizsgálat elvégzésére, az r. hatálybalépését követõen a 6. évfolyamban e vizsgálatot nem kell ismételten

elvégezni.

(2) Azon személyek esetében, akiknél e rendeletnek az r. hatálybalépését megelõzõ napon hatályos szövege alapján

sor került a 3. számú melléklet 2. pont f) alpontjában foglalt vizsgálat elvégzésére, az r. hatálybalépését követõen

a 4. évfolyamban e vizsgálatot nem kell ismételten elvégezni.

(3) Ez a § 2011. július 1-jén hatályát veszti.”

(2) Az R.1.

a) 2. számú melléklet 1. pont a) alpontjában

aa) a „szükség szerint” szövegrész helyébe a „járvány és a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése

érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló miniszteri rendelet szerinti fertõzõ betegség

esetén” szöveg,

ab) a „kétévenként” szövegrész helyébe az „a 2., 4., 6., 8., 10. és 12. évfolyamokban” szöveg,

b) 3. számú melléklet 2. pont c) alpontjában a „11 éves életkorban” szövegrész helyébe az „a 6. évfolyamban” szöveg,

c) 3. számú melléklet 2. pont f) alpontjában a „11 éves életkortól” szövegrész helyébe az „a 4. évfolyamtól” szöveg

lép.

2. § Hatályát veszti az R.1. 3. számú melléklet

a) 2. pont d) alpontjában a „(tartáshiba, scoliosis)”,

b) 3. pontjában a „ , testi, szellemi fejlõdésük ellenõrzése, regisztrálása”

szövegrész.
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2. A kötelezõ egészségbiztosítás keretében igénybe vehetõ betegségek megelõzését

és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szûrõvizsgálatok igazolásáról szóló

51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosítása

3. § (1) A kötelezõ egészségbiztosítás keretében igénybe vehetõ betegségek megelõzését és korai felismerését szolgáló

egészségügyi szolgáltatásokról és a szûrõvizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet

(a továbbiakban: R.2.) 4. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az életkorhoz kötött szûrõvizsgálatok közül)

„e) az 1. számú melléklet 5. pontja szerinti 16 éves kori állapotvizsgálatok közül – a 4/A. § (3) bekezdésében foglalt

kivétellel – az a)–c) alpont szerinti vizsgálatok elvégzése az iskolaorvos, a d)–i) alpont szerinti vizsgálatok elvégzése

az iskolai védõnõ feladata,”

(2) Az R.2. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § E rendelet alkalmazásában a 2009. szeptember 1-je elõtt születettek tekintetében az e rendelet szerinti

Egészségügyi Könyvön – a 8. § (5) bekezdés utolsó mondata kivételével – a Gyermek-egészségügyi kiskönyvet kell

érteni azzal, hogy a Gyermek-egészségügyi kiskönyv részét képezik az egyes, kötelezõ szûrésekrõl készült leletek is.”

(3) Az R.2. a következõ 11. §-sal egészül ki:

„11. § (1) Azon személyek esetében, akiknél e rendeletnek az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek

a védõnõi tevékenységgel összefüggõ módosításáról szóló 19/2010. (IV. 22.) EüM rendelet (a továbbiakban: r.)

hatálybalépését megelõzõ napon hatályos szövege alapján, 11 éves életkorban nem került sor az 1. számú melléklet

4. pont d) alpontja szerinti vizsgálat elvégzésére, a vizsgálatot az r. hatálybalépését követõ öt hónapon belül el kell

végezni.

(2) Ez a § 2011. július 1-jén hatályát veszti.”

(4) Az R.2. 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(5) Az R.2. 1. számú melléklet 4. pont d) alpontjában a „11 éves életkortól” szövegrész helyébe a „4. évfolyamtól” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti az R.2. 1. számú melléklet 4. pont h) alpontjában a „(tartáshiba, scoliosis, Scheuerman)” szövegrész.

3. A területi védõnõi ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosítása

5. § A területi védõnõi ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.3.) 2. § (5) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(5) A védõnõ – a (4) bekezdésben foglaltakon túlmenõen – köteles ellátni a körzetében életvitelszerûen tartózkodó

azon személyt is, aki az ellátás iránti igényét írásban bejelenti. Ebben az esetben a védõnõ haladéktalanul írásban

értesíti a bejelentett lakóhely szerint illetékes védõnõt a gondozásba vételrõl.”

6. § Az R.3. 3. §-ában a „területi védõnõ” szövegrész helyébe a „védõnõ” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

1. melléklet a 19/2010. (IV. 22.) EüM rendelethez

Az R.2. 1. számú melléklet 5. pontja a következõ i) alponttal egészül ki:

„i) pajzsmirigy tapintásos vizsgálata.”
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Az egészségügyi miniszter 20/2010. (IV. 29.) EüM rendelete
egyes gyógyszerészeti tárgyú egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi

XCV. törvény 32. § (5) bekezdés a) pontjában,

az 5. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) pontjában, továbbá a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és

gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. §

(2) bekezdés b) pontjában,

a 6. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés n) pontjában,

a 7–9. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés j) pontjában, és

a 10. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

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

feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosítása

1. § (1) Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet

[a továbbiakban: 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet] 2. § (1) bekezdése a következõ 25. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„25. nem jelentõs manipuláció: az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerinti

manipulációk.”

(2) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése a következõ 14–17. ponttal egészül ki:

(A gyógyszer – összetétele és felhasználása alapján – az alábbi típusokba sorolható:)

„14. biológiai gyógyszer: az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és

felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról

szóló 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletének 1. pontjában

meghatározott biotechnológiai gyógyszer, a 13. pont szerinti fejlett terápiás gyógyszer, az immunológiai gyógyszer,

a stabil vérkészítmény, valamint az olyan egyéb gyógyszer, amelyet, vagy amely hatóanyagát mikrobiológiai kultúrák

segítségével, vagy emberi, illetve állati szövetbõl történõ extrakcióval állítanak elõ, így különösen a hormonok,

citokinek, enzimek és egyéb fermentációval elõállított komplex fehérjetermészetû szerek;

15. hasonló biológiai gyógyszer: a 7. § (8) bekezdésében meghatározott módon értékelt és engedélyezett gyógyszer;

16. génterápiás gyógyszer: a fertõzõ betegségek elleni oltóanyagok kivételével az olyan biológiai

gyógyszerkészítmény, amelynek hatóanyaga rekombináns nukleinsavból áll vagy azt tartalmaz, és egy adott

génszekvencia szabályozása, kijavítása, helyettesítése, hozzáadása vagy törlése céljából emberi szervezetben kerül

felhasználásra vagy emberi szervezetbe kerül bejuttatásra, továbbá terápiás, megelõzõ vagy diagnosztikai hatása

közvetlenül a benne található nukleinsav-szekvenciához vagy a szekvencia által kifejezett termékhez kötõdik;

17. szomatikus sejtterápiás gyógyszer: biológiai gyógyszerkészítmény, amely olyan sejtekbõl vagy szövetekbõl áll,

vagy olyan sejteket vagy szöveteket tartalmaz, amelyeknek a klinikai használat szempontjából releváns biológiai

sajátosságai, fiziológiai funkciói vagy szerkezeti tulajdonságai jelentõs manipulálás következtében megváltoztak,

vagy amelyeket a recipiensben és a donorban nem ugyanazon alapvetõ funkció/funkciók betöltésére szánnak,

továbbá sejtjei vagy szövetei farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatása révén betegség kezelésére,

megelõzésére vagy diagnosztizálására alkalmas, vagy ebbõl a célból emberi szervezetben kerül felhasználásra vagy

emberi szervezetbe kerül bejuttatásra.”
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(3) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 4. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A gyógyszer forgalomba hozatali engedély kiadását megelõzõ értékelése szempontjából)

„b) új gyógyszernek minõsülhet az olyan gyógyszer is, amelynek adagolása, javallata vagy gyártásának módja a már

engedélyezettõl eltér.”

(4) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti kérelemnek az – 1. számú mellékletben foglaltak alapján – tartalmaznia kell:]

„a) a kérelmezõ számlázási és levelezési címét;”

(5) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha a referencia-gyógyszer Magyarországon nem rendelkezik forgalomba

hozatali engedéllyel. Ebben az esetben a kérelmezõnek a kérelemben meg kell jelölnie a referencia-gyógyszert

engedélyezõ tagállam nevét.”

(6) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet „A forgalomba hozatali engedély iránti kérelem” alcíme a következõ 7/A. §-sal

egészül ki:

„7/A. § (1) A 7. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen, ha a 7. § (10) bekezdése alkalmazásával engedélyezett

hivatkozott gyógyszer jól megalapozott gyógyászati felhasználású hatóanyaga vonatkozásában új javallatra jelentõs

preklinikai vagy klinikai vizsgálatok alapján valamely tagállam illetékes hatósága vagy a Bizottság engedélyt ad ki,

akkor e javallat tekintetében a más, ugyanazon hatóanyagot tartalmazó gyógyszer engedélyezési eljárása során csak

akkor nem kell az 5. § (2) bekezdés kb) és kc) alpontjában jelölt dokumentumokat benyújtani, ha a jól megalapozott

gyógyászati felhasználású hatóanyagot tartalmazó hivatkozott gyógyszer e bekezdésben említett új javallatára

kiadott legkorábbi engedély egy évnél régebbi.

(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha a hivatkozott gyógyszer Magyarországon nem rendelkezik forgalomba

hozatali engedéllyel. Ebben az esetben a kérelmezõnek a kérelemben meg kell jelölnie a hivatkozott gyógyszert

engedélyezõ tagállamot.

(3) Az OGYI a hivatkozott gyógyszert engedélyezõ tagállamtól igazolást kér az engedélyezés tényérõl, a vonatkozó

termék teljes összetételérõl és szükség esetén más releváns dokumentumokról.

(4) Ha más tagállam az OGYI-t keresi meg a (3) bekezdés szerinti igazolás kiállítása érdekében, az OGYI köteles

a megkeresést teljesíteni.”

(7) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az egyszerûsített forgalomba hozatali engedélyezési eljárás során a kérelemnek az 5. § (2) bekezdésétõl eltérõen

az alábbiakat kell tartalmaznia:]

„a) a kérelmezõ számlázási és levelezési címét;”

(8) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha az OGYI az értékelés során megállapítja, hogy a gyógyszer megfelel a Gytv. 5. § (2) bekezdésében és

az e rendeletben meghatározott feltételeknek, – a (2) bekezdés kivételével – a gyógyszer hagyományos növényi

gyógyszerként történõ forgalomba hozatalát engedélyezi.”

(9) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 15. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Ha az OGYI az értékelés során megállapítja, hogy a gyógyszer megfelel a Gytv. 5. § (2) bekezdésében és

az e rendeletben meghatározott feltételeknek, a gyógyszer forgalomba hozatalát engedélyezi. Az engedélyezési

eljárás során hozott határozatot az OGYI elektronikus úton is közli az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi

szervével, valamint – immunológiai gyógyszer esetén – az OEK-kal.”

(10) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 15. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Az OGYI az (5) bekezdés szerinti értékelõ jelentést – az üzleti szempontból bizalmas információk törlését követõen

– a forgalomba hozatali engedély kiadásával egyidejûleg a honlapján közzéteszi.”

(11) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet „A gyógyszerek osztályozása” alcíme a következõ 18/A. §-sal egészül ki:

„18/A. § Ha az EGT-ben valamely gyógyszer osztályozásának módosítását jelentõs preklinikai vagy klinikai

tanulmányok alapján engedélyezték, az OGYI, amikor más kérelmezõ vagy forgalomba hozatali engedély jogosultja

ugyanazon hatóanyag besorolásának módosítására irányuló kérelmét vizsgálja, nem veszi figyelembe e vizsgálatok

eredményeit egy éven át azt követõen, hogy az elsõ módosítást engedélyezték. E § alkalmazása során a 7. §

(2)–(9) bekezdését is alkalmazni kell.”

(12) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az OGYI kölcsönös elismerési, illetve a decentralizált eljárás esetében, ha nem referencia hatóság, a referencia

tagállam által elkészített értékelõ jelentés vagy az értékelõ jelentés tervezetének kézhezvételét követõ 90 napon belül
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jóváhagyja az értékelõ jelentést, az alkalmazási elõírást, valamint a címkét és betegtájékoztatót vagy azok tervezetét,

és errõl tájékoztatja a referencia-tagállamot.”

(13) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 23. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban az OGYI megkeresése esetén az OEK szakértõként jár el.”

(14) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az OGYI honlapján közzéteszi:

a) a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ gyógyszerek teljes körét, azok nyilvántartási számának, nevének,

valamint a jogosult nevének, a hatóanyag nevének és ATC kódjának, és a 18. § szerinti osztályozásának feltüntetésével,

és

b) azoknak a gyógyszereknek a körét, amelyek forgalomba hozatali engedélye visszavonásra került vagy nem került

megújításra, az a) pontban meghatározott adattartalommal és a visszavonás évének feltüntetésével.”

(15) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 33. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az OGYI az (1) bekezdésben meghatározottakon túl honlapján közzéteszi az általa forgalomba hozatalra

engedélyezett gyógyszerek alkalmazási elõírásának naprakész gyûjteményét, és közzéteszi a centralizált eljárással

forgalomba hozatalra engedélyezett készítményekre vonatkozó adatok elérhetõségét.”

(16) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 33. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A jogosult a gyógyszer kereskedelmi forgalomba hozatalát megelõzõen köteles a gyógyszer – elsõ forgalomba

hozatalra szánt gyártási tételébõl származó – végleges mintáját az OGYI részére megküldeni. Az OGYI a végleges

mintát – az átvételétõl számított 5 munkanapon belül – megvizsgálja. Ha a vizsgálat eredményeként az OGYI azt

állapítja meg, hogy a minta nem felel meg a forgalomba hozatali engedélyben meghatározott követelményeknek,

a gyógyszer nem hozható forgalomba.”

(17) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 36. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az OGYI a Gytv. 17–18. §-a szerinti, valamint az Ügynökségtõl vagy valamelyik tagállamtól származó, forgalomból

történõ kivonásról vagy a forgalmazás felfüggesztésérõl szóló döntést a Gytv. 17–18. §-ában foglaltak mellett

a honlapján is közzéteszi, továbbá annak tartalmáról

a) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) országos tiszti fõgyógyszerészét,

b) a gyógyszer kis- és nagykereskedelmi forgalmazásra engedéllyel rendelkezõket, és

c) az intézeti gyógyszertárakat

elektronikus levélben tájékoztatja.

(2) Az OGYI a Gytv. 17–18. §-a szerinti forgalomból történõ kivonásról vagy a forgalmazás felfüggesztésérõl szóló

döntésérõl elektronikus levélben tájékoztatja a tagállamokat és az Ügynökséget is.”

(18) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet „Gyógyszermellékhatás-figyelés” alcíme a következõ 37/A. §-sal egészül ki:

„37/A. § Az OGYI a hatósági ellenõrzés keretében jogosult a mellékhatás figyeléssel kapcsolatos kötelezettségekkel

összefüggésben helyszíni ellenõrzést tartani és a forgalomba hozatali engedély jogosultjának, vagy az engedély

jogosultja által a mellékhatás-figyeléssel kapcsolatos feladatok ellátására alkalmazott személynek a nyilvántartásait és

dokumentumait, továbbá a jogosult telephelyeit ellenõrizni.”

(19) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet a következõ 39/A. §-sal egészül ki:

„39/A. § (1) A gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenységet végzõ a 40–43. §-ban, továbbá a biztonságos és gazdaságos

gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi

XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 68–69. §-ában foglalt, a mûködési engedély megszerzését érintõ feltételekben

bekövetkezõ változásokat az egészségügyi államigazgatási szerv felé haladéktalanul, de legkésõbb azok

bekövetkeztének napján köteles bejelenteni.

(2) Gyógyszertáron kívül az a gyógyszer forgalmazható, amelyet az OGYI a 39. § (1)–(6) bekezdése szerint az orvosi

rendelvény nélkül is kiadható és gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek alcsoportjába sorolt.”

(20) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 40. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A gyógyszertáron kívüli gyógyszer forgalmazására engedéllyel rendelkezõ üzletnek, több üzletet mûködtetõ

üzletlánc esetén a központnak internetes kapcsolattal és elektronikus levelezési címmel kell rendelkeznie. Az üzlet

elektronikus levelezési címét a mûködés megkezdésekor a szakmai felügyeletet ellátó egészségügyi államigazgatási

szervnek és a gyógyszerészeti államigazgatási szervnek bejelenti.

(3) Gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszer az üzlet jellegét, kialakítását figyelembe véve az egyéb

termékektõl elkülönítve, vagy az üzlethelyiség erre a célra elkülönített részén hozható kereskedelmi forgalomba.

Az elkülönített helyen vagy elkülönített üzletrészben jól látható módon jelezni kell, hogy ezen az elkülönített területen

gyógyszert forgalmaznak, továbbá, hogy gyógyszer csak 14. életévét betöltött személy számára értékesíthetõ. Olyan
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felirat vagy jelzés nem alkalmazható, amely alkalmas lehet az üzlet gyógyszertárral, a gyógyszerforgalmazó

tevékenység gyógyszertári tevékenységgel való összetévesztésére.

(4) A gyógyszer tárolására szolgáló zárható szekrényben más termék nem helyezhetõ el. Az értékesítési és raktározási

helynek száraznak, fûthetõnek és szellõztethetõnek, résmentes padozatúnak, a polcoknak lemoshatónak,

fertõtlenítõszeres tisztításra, vegyszeres kezelésre alkalmasnak kell lennie.”

(21) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 43. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A gyógyszerek biztonságos alkalmazásához szükséges tájékoztatást nyújtó elektronikus információs rendszereket

az OGYI az üzletnek a Gyftv. 68. § (1) bekezdése szerinti engedélyezési eljárása során szakvélemény keretében

minõsíti.”

(22) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet „A gyógyszerek gyógyszertáron kívüli forgalmazására vonatkozó különleges

rendelkezések” alcíme a következõ 43/B. §-sal egészül ki:

„43/B. § (1) A gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazásra engedéllyel rendelkezõ üzletbõl gyógyszer csomagküldõ

szolgálat, internetes kereskedelem és házhozszállítás útján nem értékesíthetõ.

(2) Gyógyszer kizárólag az üzlet belsõ, zárt értékesítési helyén árusítható. Nem árusítható gyógyszer az üzlet

homlokzatával érintkezõ közterületen sem ideiglenes, sem idényjelleggel.”

(23) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 45. § (8) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„f) a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények tekintetében az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi

kódexérõl szóló 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló 2009. szeptember 14-i

2009/120/EK bizottsági irányelv.”

(24) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 45. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Ez a rendelet az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali

engedélyére vonatkozó feltételek módosításainak vizsgálatáról szóló 2008. november 24-i 1234/2008/EK bizottsági

rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

(25) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet a következõ 46. §-sal egészül ki:

„46. § A gyógyszerforgalmazásra már engedéllyel rendelkezõ üzletek az egyes gyógyszerészeti tárgyú egészségügyi

miniszteri rendeletek módosításáról szóló 20/2010. (IV. 29.) EüM rendelet 1. § (20) bekezdésével megállapított 40. §

(2) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségüket az egyes gyógyszerészeti tárgyú egészségügyi miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 20/2010. (IV. 29.) EüM rendelet hatálybalépését követõ 30 napon belül teljesítik.”

2. § Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

3. § Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében az „az OGYI” szövegrész helyébe az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban:

OGYI)” szöveg,

b) 11. § (1) bekezdés a) pontjában a „kb) és r) pontjaiban foglaltakat” szövegrész helyébe a „ka) és r) pontjában

foglaltakat” szöveg,

c) 15. § (2) bekezdésében az „A (2) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés szerinti” szöveg,

d) 15. § (3) bekezdésében az „az OEK-nak” szövegrész helyébe az „az Országos Epidemiológiai Központnak

(a továbbiakban: OEK)” szöveg,

e) 18. § (1) bekezdésében az „A forgalomba hozatali engedély kiállításakor az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,

f) 30. § (1) bekezdésében az „az OGYI-nak köteles bejelenteni” szövegrész helyébe a „köteles az OGYI-nak

haladéktalanul bejelenteni” szöveg,

g) 37. § (8) bekezdésében az „1084/2003/EK bizottsági rendeletben” szövegrész helyébe az „1234/2008/EK

bizottsági rendeletben” szöveg és

h) 1. számú melléklet 2. rész 2. cím b) pontjában a „7. § (10) bekezdése” szövegrész helyébe a „7. § (1) bekezdése”

szöveg

lép.
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4. § (1) Hatályát veszti az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet

a) 3. §-a,

b) 13. § (3) bekezdésében az „a kérelmezõt,” szövegrész,

c) 15. § (4) bekezdése,

d) 17. § (2) bekezdése,

e) 18. § (2) bekezdésében az „a forgalomba hozatali engedélyükben” szövegrész,

f) 18. § (7) bekezdésében az „a forgalomba hozatali engedélyben” szövegrész,

g) 19. § (1) bekezdésében az „– a (2)–(4) bekezdésben meghatározott gyógyszerek kivitelével –” szövegrész,

h) 33. § (2) bekezdése,

i) 33. § (4) bekezdésében az „a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek közül” szövegrész,

j) 33. § (4) bekezdésében a „hivatalos lapjában közzéteszi, és” szövegrész,

k) 35. § (5) bekezdésében a „hivatalos lapjában és” szövegrész és

l) 36. § (3) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 46. §-a.

2. Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló

44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról

5. § (1) Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet

[a továbbiakban: 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet] 2/A. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A (6) bekezdés szerinti esetben a beteg kezelése az adott gyógyszerrel megkezdhetõ, és ha az OGYI a GyT. 25. §

(8) bekezdésében a sürgõs szükség esetére megállapított határidõben nem dönt, az engedélyt megadottnak kell

tekinteni.”

(2) A 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek listáját, továbbá a magisztrális gyógyszerek készítéséhez

felhasználható gyógyszeranyagok listáját az OGYI honlapján közzéteszi az alábbiak szerint:

a) a gyógyszeranyagok teljes körét legalább évente egy alkalommal, és

b) a gyógyszeranyagok listájának változását naptári negyedévente.”

3. Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek címkéjérõl és betegtájékoztatójáról szóló

30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet módosításáról

6. § Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek címkéjérõl és betegtájékoztatójáról szóló 30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet

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

„(4) A betegtájékoztató véglegezése céljából a gyógyszer indikációja szerinti betegek célcsoportjaival konzultációt kell

lefolytatni annak érdekében, hogy a betegtájékoztató jól olvasható, egyértelmû és könnyen értelmezhetõ legyen.

Ennek eredményét a betegtájékoztató szövegének tükröznie kell. A forgalomba hozatali engedély jogosultjának

a beteg közvetlen megkeresésére, vagy a betegek érdek-képviseleti szervezetének kérésére – a betegek részérõl

érkezett, dokumentált megkeresések alapján – rendelkezésre kell bocsátania a betegtájékoztatót a vakok és gyengén

látók információszerzését lehetõvé tevõ formában is.”

4. A fokozottan ellenõrzött szernek minõsülõ gyógyszerek orvosi rendelésének,

gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történõ felhasználásának,

nyilvántartásának és tárolásának rendjérõl szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet módosításáról

7. § A fokozottan ellenõrzött szernek minõsülõ gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának,

egészségügyi szolgáltatóknál történõ felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjérõl szóló 43/2005.

(X. 15.) EüM rendelet [a továbbiakban: 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet] 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(3) Ha a gyógyszerész az orvos által rendelt készítményt nem tudja kiadni, a gyógyszerész az emberi felhasználásra

kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 15. § (1)–(2) bekezdése szerint

jár el. A helyettesítésrõl a gyógyszerész az Értesítõ másolatának megküldésével tájékoztatja a háziorvost, és

az Értesítõn feltünteti a kiadott gyógyszerkészítmény nevét és kiadott mennyiségét.”
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8. § A 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet

a) 1. számú mellékletében az „értesítõ kódja” szövegrész helyébe az „értesítõ azonosítója” szöveg,

b) 1. számú mellékletében az „értesítõ kódszáma” szövegrészek helyébe az „értesítõ azonosítója” szöveg és

c) 2. számú mellékletében az „Értesítõ kódszáma” szövegrész helyébe az „Értesítõ azonosítója” szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet

a) 6. § (10) bekezdés d) pontja és

b) 26. § (1) bekezdésében a „hivatalos kiadványában és” szövegrész.

5. Hatályon kívül helyezõ rendelkezés

10. § Hatályát veszti a gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású anyag vagy termék emberi alkalmazásra kerülõ

gyógyszerré történõ átminõsítésének feltételeirõl szóló 53/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és ez a rendelet

a kihirdetését követõ 32. napon hatályát veszti.

(2) Az 1. § (20) bekezdése az e rendelet kihirdetését követõ ötödik napon lép hatályba.

(3) Az 1. § (22) bekezdése az e rendelet kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.

(4) A 4. § (2) bekezdése az e rendelet kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba.

12. § (1) Ez a rendelet a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények tekintetében az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek

közösségi kódexérõl szóló 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló 2009. szeptember

14-i 2009/120/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali

engedélyére vonatkozó feltételek módosításainak vizsgálatáról szóló 2008. november 24-i 1234/2008/EK bizottsági

rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

1. melléklet a 20/2010. (IV. 29.) EüM rendelethez

1. Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 1. számú

melléklet 1. rész 1. fejezet 1.2. alpontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1.2. Engedély iránti kérelem

A kérelem tárgyát képezõ gyógyszert a következõ adatok azonosítják:

A készítmény neve, a hatóanyag/hatóanyagok neve/nevei, gyógyszerformája, beadásának (alkalmazásának) módja,

hatáserõssége, végsõ megjelenési formája, beleértve a csomagolást is.

A kérelmezõnek meg kell adnia a saját, a gyártó, illetve a gyártás minden folyamatában résztvevõ/résztvevõk

– ideértve a végtermék és a hatóanyag gyártóját is – helyét és címét, valamint ahol ez szükséges, az importõr nevét és

címét is.

A kérelmezõnek meg kell jelölnie a kérelem típusát, továbbá, hogy milyen mintákat nyújtott be, ha vannak ilyenek.

Az adminisztratív adatokhoz mellékelendõ a gyógyszergyártási engedély, azoknak az országoknak a listájával,

amelyek ezt elfogadták, az alkalmazási elõírások másolata, ahogy azt a tagállamok elfogadták, valamint azoknak

az országoknak a listája, ahová a kérelmet benyújtották.”
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2. Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 1. számú

melléklet 4. része helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. RÉSZ

FEJLETT (ÚJSZERÛ) TERÁPIÁS GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK
1. BEVEZETÉS

Az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fejlett

(újszerû) terápiás gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali engedélyére irányuló kérelmek az 1. részben leírt

formai követelményeket (1., 2., 3., 4. és 5. fejezet) követik.

A biológiai gyógyszerkészítményekre az 1. rész 3., 4. és 5. fejezetében foglalt szakmai követelmények is alkalmazandók.

A 3., 4. és 5. cím rendelkezik arról, hogy a fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítményekre az 1. részben foglalt

követelmények hogyan alkalmazandók. A fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmények sajátosságaira tekintettel

további követelmények is megállapításra kerültek.

A fejlett (újszerû) terápiás készítmények sajátossága miatt kockázat alapú megközelítés alkalmazható a forgalomba

hozatali kérelemben benyújtandó minõségi, nem-klinikai és klinikai adatok mennyiségére, összhangban a „Bevezetés

és általános elvek” cím (4) bekezdésében említett gyógyszerkészítmények minõségével, biztonságával és

hatékonyságával kapcsolatos tudományos iránymutatásokkal.

A kockázatelemzés a fejlesztés teljes folyamatára kiterjedhet. A figyelembe vehetõ kockázati tényezõk a következõk:

a sejtek származása (autológ, allogén, xenogén), szaporodó- és/vagy differenciálódóképessége, immunválasz kiváltó

képessége, a sejtmanipuláció szintje, a sejtek bioaktív molekulákkal vagy szerkezeti anyagokkal való kombinációja,

a génterápiás gyógyszerek természete, az in vivo használt vírusok vagy mikroorganizmusok szaporodóképessége,

a nukleinsav-szekvenciák vagy gének genomba való beépülésének szintje, a hosszú távú mûködõképesség,

az onkogenitás kockázata és az alkalmazás vagy adagolás módja.

A kockázatelemzésben figyelembe vehetõek a más kapcsolódó fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmények

esetében rendelkezésre álló releváns, nem-klinikai és klinikai adatok vagy tapasztalatok is.

Az e melléklet követelményeitõl való bármilyen eltérést a kérelmezési dokumentáció 2. fejezetében tudományosan

meg kell indokolni. Ha a fent leírt kockázatelemzést alkalmazzák, azt szintén a 2. fejezetben kell leírni. Ebben az esetben

az alkalmazott módszert, a felismert kockázatok természetét és a kockázatalapú megközelítés fejlesztési és értékelési

programra vetített esetleges következményeit meg kell vitatni, és a kockázatelemzésbõl eredõ bármely, e melléklet

követelményeitõl való eltérést le kell írni.

2. AZ 1. RÉSZ 3. FEJEZETÉVEL KAPCSOLATOS KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK

2.1. A fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmények mindegyikére vonatkozó különleges követelmények

Nyomonkövetési rendszert kell kialakítani és mûködtetni annak érdekében, hogy az adott készítmény és annak

alapanyagai, illetve nyersanyagai – beleértve minden olyan anyagot, amellyel a benne fellelhetõ szövetek és sejtek

érintkezésbe kerülnek – nyomon követhetõek legyenek a beszerzés, a gyártás, a csomagolás, a tárolás, a szállítás és

a készítmény felhasználási helye szerinti egészségügyi szolgáltatónak történõ átadása során.

E rendelkezést a vérsejteken kívüli emberi sejtek és szövetek tekintetében az emberi szövetek és sejtek

adományozására, gyûjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megõrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minõségi

és biztonsági elõírások megállapításáról szóló 2004. március 31-i 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,

az emberi vérsejtek tekintetében pedig az emberi vér és vérkomponensek gyûjtésére, vizsgálatára, feldolgozására,

tárolására és elosztására vonatkozó minõségi és biztonsági elõírások megállapításáról, valamint a 2001/83/EK irányelv

módosításáról szóló 2003. január 27-i 2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv követhetõségre vonatkozó

rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

2.2. A génterápiás gyógyszerekre vonatkozó különleges követelmények

2.2.1. Bevezetés: késztermék, hatóanyag és alapanyagok

2.2.1.1. Rekombináns nukleinsav-szekvenciát/nukleinsav-szekvenciákat vagy genetikailag módosított

mikroorganizmust/mikroorganizmusokat vagy vírust/vírusokat tartalmazó génterápiás gyógyszer

A kész gyógyszerkészítmény a tervezett gyógyászati felhasználásra szolgáló végleges elsõdleges tartályba csomagolt

formulált termék, amely nukleinsav-szekvenciát/nukleinsav-szekvenciákat vagy genetikailag módosított

mikroorganizmust/mikroorganizmusokat vagy vírust/vírusokat tartalmaz. A kész gyógyszerkészítmény

orvostechnikai eszközzel vagy aktív implantátummal kombinálható.

A hatóanyag rekombináns nukleinsav-szekvenciából/nukleinsav-szekvenciákból vagy genetikailag módosított

mikroorganizmusból/mikroorganizmusokból vagy vírusból/vírusokból áll.
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2.2.1.2. Genetikailag módosított sejteket tartalmazó génterápiás gyógyszer

A kész gyógyszerkészítmény a tervezett gyógyászati felhasználásra szolgáló végleges elsõdleges tartályba csomagolt

formulált genetikailag módosított sejteket tartalmaz. A kész gyógyszerkészítmény orvostechnikai eszközzel vagy aktív

implantátummal kombinálható.

A hatóanyag a 2.2.1.1. alpontban leírt genetikailag módosított sejtekbõl álló készítmények egyike.

2.2.1.3. A vírusokból vagy vírusvektorokból álló készítmények esetében az alapanyagok azok a komponensek,

amelyekbõl a vírusvektor származik, azaz a vírusvektor-törzstenyészet vagy a pakoló sejtvonal transzfektálására

használt plazmidok és a pakoló sejtvonal törzsállománya.

2.2.1.4. A plazmidokból, nem vírusvektorokból és vírusokon vagy vírusvektorokon kívüli genetikailag módosított

mikroorganizmusból/mikroorganizmusokból álló készítmények esetében az alapanyagok a termelõ sejt elõállítására

használt komponensek, azaz a plazmid, a befogadó baktériumok és a rekombináns mikrobiális sejtek törzsállománya.

2.2.1.5. A genetikailag módosított sejtek esetében az alapanyagok a genetikailag módosított sejtek létrehozásához

használt komponensek, azaz a vektor elõállításához használt alapanyagok, a vektor és az emberi vagy állati sejtek.

A vektor elõállításához használt sejtbank rendszertõl kezdõdõen mindvégig a helyes gyártási gyakorlat elvei

alkalmazandók.

2.2.2. Különleges követelmények

Az 1. rész 3.2.1. és 3.2.2. alpontjában elõírt követelményeken túl

a) a dokumentációban le kell írni:

aa) a hatóanyag gyártásához felhasznált valamennyi alapanyagot, ideértve az emberi vagy állati sejtek genetikai

módosításához szükséges készítményeket, és a genetikailag módosított sejtek ezt követõ szaporítását és tárolását,

számításba véve a tisztítási lépések esetleges elmaradását,

ab) mikroorganizmust vagy vírust tartalmazó készítmények esetében a genetikai módosítást, a szekvencia-analízist,

a virulencia csökkentést, egyes szövetek és sejttípusok tropizmusát, a mikroorganizmus vagy vírus sejtciklus-függését,

a patogenitást és a szülõi törzs tulajdonságait,

ac) az eljárással és a termékkel kapcsolatos szennyezõdéseket, különösen a szaporodóképes vírusszennyezõdést, ha

a vektort szaporodásképtelenre tervezték;

b) a plazmidok esetében a készítmény felhasználhatósági ideje alatt meg kell határozni a különbözõ plazmid formák

mennyiségét;

c) a genetikailag módosított sejtek esetében meg kell vizsgálni a sejtek jellemzõit a genetikai módosítás elõtt és után,

valamint bármilyen késõbbi fagyasztási/tárolási eljárás elõtt és után is.

A genetikailag módosított sejtek esetében a génterápiás gyógyszerekre vonatkozó különleges követelményeken túl

a szomatikus sejtterápiás gyógyszerekre és a módosított szövet alapú készítményekre vonatkozó minõségi

követelmények (lásd a 3.3. alpontot) is alkalmazandók.

2.3. A szomatikus sejtterápiás gyógyszerekre és a módosított szövet alapú készítményekre vonatkozó különleges

követelmények

2.3.1. Bevezetés: késztermék, hatóanyag és alapanyagok

A kész gyógyszer a tervezett gyógyászati felhasználásra szolgáló végleges elsõdleges tartályba csomagolt formulált

hatóanyag, illetve kombinált fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmény esetén annak végleges kombinációja.

A hatóanyag módosított sejtekbõl és/vagy szövetekbõl áll.

A manipulált sejtekhez kapcsolódó és egyben szerves részüket képezõ többi anyag (például vázfehérjék,

mátrixfehérjék, eszközök, bioanyagok, biomolekulák és/vagy egyéb komponensek) akkor is alapanyagnak tekintendõ,

ha nem biológiai eredetû.

A hatóanyag gyártása során használt anyagok (például táptalajok, növekedési faktorok) nem képezik a hatóanyag

részét, nyersanyagoknak tekintendõk.

2.3.2. Különleges követelmények

Az 1. rész 3.2.1. és 3.2.2. alpontjában elõírt követelményeken túl a következõ követelmények alkalmazandók:

2.3.2.1. Alapanyagok:

a) A 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az alapanyagként felhasznált emberi szövetek

és sejtek adományozásáról, gyûjtésérõl és vizsgálatáról összefoglaló tájékoztatást kell nyújtani. Ha alapanyagként

nem egészséges sejteket vagy szöveteket (például rákos szövetet) használnak, használatukat meg kell indokolni.

b) Allogén sejtpopuláció gyûjtése esetén le kell írni a gyûjtés módját és szempontjait, továbbá a nyomonkövethetõséget

biztosító intézkedéseket.
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c) Az emberi vagy állati szövetek és sejtek potenciális variabilitását figyelembe kell venni a gyártási eljárás

validálásánál, a hatóanyag és a késztermék jellemzésénél, a vizsgálati eljárások fejlesztésénél, a minõségi határértékek

és a stabilitás meghatározásánál.

d) A xenogén sejt alapú készítmények esetében tájékoztatást kell nyújtani az állatok származásáról (például földrajzi

származás, állattenyésztés, kor), az átvételi kritériumokról, a forrás/donor állatokban elõforduló fertõzések

megelõzésére és figyelemmel kísérésére alkalmazott intézkedésekrõl, az állatok fertõzõ ágensek tekintetében végzett

vizsgálatáról, ideértve a vertikálisan terjedõ mikroorganizmusokat és vírusokat is, valamint az állattartó létesítmények

alkalmasságának igazolását.

e) A genetikailag módosított állatokból származó sejtalapú készítmények esetében le kell írni a genetikai

módosításban érintett sejtek speciális jellemzõit. Részletesen ki kell térni a transzgénikus állat jellemzésére, illetve

annak létrehozási módjára.

f) A sejtek genetikai módosításához a 3.2. alpontban elõírt szakmai követelmények alkalmazandók.

g) Le kell írni és igazolni kell minden, a módosított sejtekhez kapcsolódó és azok szerves részét képezõ további anyag

(vázfehérjék, mátrixfehérjék, eszközök, bioanyagok, biomolekulák vagy egyéb komponensek) vizsgálati sémáját.

h) Olyan vázfehérjék, mátrixfehérjék és eszközök esetében, amelyek megfelelnek az orvostechnikai eszköz vagy aktív

implantátum fogalom meghatározásának, meg kell adni a kombinált fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmény

értékeléséhez a 3.4. alpontban elõírt információkat.

2.3.2.2. Gyártási folyamat:

a) A gyártási folyamatot validálni kell annak érdekében, hogy biztosított legyen a gyártási tételek és az eljárások

állandósága, a sejtek funkcionális integritása és megfelelõ differenciáltsági állapota a teljes gyártási folyamat során,

valamint a szállítás ideje alatt egészen az alkalmazás vagy a bevitel megkezdésének pillanatáig.

b) Ha a sejtek közvetlenül mátrixfehérjében, vázfehérjében vagy eszközben/eszközön növekednek, információt kell

szolgáltatni a sejttenyésztési folyamat validálásáról a sejtnövekedés, a funkció és a kombináció integritása

tekintetében.

2.3.2.3. Jellemzés és ellenõrzési stratégia

a) A jellemzésnek releváns információt kell tartalmaznia a sejtpopuláció vagy a sejtkeverék tulajdonságairól, úgymint

azonosság, tisztaság, életképesség, aktivitás, kromoszómavizsgálat, tumorigenitás és a tervezett gyógyászati

alkalmazásra való alkalmasság. Bizonyítani kell a sejtek genetikai stabilitását.

b) Minõségi és lehetõség szerint mennyiségi információkat kell nyújtani a termékkel vagy eljárással kapcsolatos

szennyezõdésekrõl, valamint minden olyan anyagról, amely az elõállítás során bomlástermékeket eredményezhet.

A szennyezés-meghatározás körét, részletességét meg kell indokolni.

c) Indololni kell, ha bizonyos felszabadítási vizsgálatokat a hatóanyagok vagy a kész termék helyett csak

a kulcsfontosságú köztes anyagokon és/vagy gyártásközi vizsgálat keretében lehet elvégezni.

d) Ha a sejtalapú készítmény egyik komponenseként biológiailag aktív molekulák (például növekedési faktorok,

citokinek) vannak jelen, jellemezni kell hatásukat és a hatóanyag más komponenseivel való kölcsönhatásukat.

e) Ha a háromdimenziós szerkezet a tervezett funkció része, a sejtalapú készítmények jellemzésének részeként meg

kell adni a differenciálódási állapotot, a sejtek szerkezeti és funkcionális felépítését és adott esetben a létrehozott

extracelluláris mátrixot. Szükség esetén a fizikai-kémiai jellemzést nem-klinikai vizsgálatokkal kell kiegészíteni.

2.3.2.4. Segédanyagok

Ha a sejt vagy szövet alapú gyógyszerkészítményben segédanyagot/segédanyagokat (például a szállító közeg

komponensei) alkalmaznak, ezekre az 1. részben meghatározott, az új segédanyagokkal szemben támasztott

követelmények alkalmazandók, kivéve, ha adatok állnak rendelkezésre a sejtek vagy szövetek és a segédanyagok

közötti kölcsönhatásról.

2.3.2.5. Fejlesztési vizsgálatok

A fejlesztési program leírásának ki kell térnie az anyagok és eljárások kiválasztására. A végleges összetételben külön

hangsúlyt kell fektetni a sejtpopuláció integritására.

2.3.2.6. Referenciaanyagok

A dokumentációban fel kell tüntetni és jellemezni kell a hatóanyag és/vagy a késztermék szempontjából releváns és

specifikus referencia standardot.
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2.4. Az eszközöket tartalmazó fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítményekre vonatkozó különleges

követelmények

2.4.1. Az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerinti eszközöket tartalmazó fejlett (újszerû)

terápiás gyógyszerkészítmények

Le kell írni a készítmény fizikai jellemzõit és mûködését, valamint a készítmény tervezési módszereit.

Le kell írni a gének, sejtek és/vagy szövetek, valamint a szerkezeti komponensek közötti kölcsönhatást és

összeférhetõséget.

2.4.2. Az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott

kombinált fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmények

A kombinált fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmény sejtes vagy szöveti része esetében a szomatikus

sejtterápiás gyógyszerekre és a módosított szövet alapú készítményekre a 2.3. alpontban meghatározott különleges

követelmények, valamint a genetikailag módosított sejtek esetében a génterápiás gyógyszerekre a 2.2. alpontban

meghatározott különleges követelmények alkalmazandók.

Ha a késztermék gyártása, alkalmazása vagy bevitele során az orvostechnikai eszköz vagy az aktív implantátum

a sejtekhez kapcsolódik, a késztermék szerves részének kell õket tekinteni.

Meg kell adni a hatóanyag vagy a késztermék szerves részét képezõ orvostechnikai eszközzel vagy az aktív

implantátummal kapcsolatos olyan információkat, amelyek relevánsak a kombinált fejlett (újszerû) terápiás

gyógyszerkészítmény értékelése szempontjából. Ezek az információk a következõk:

a) információk a választott orvostechnikai eszközrõl vagy implantátumról és tervezett funkciójukról, valamint annak

bizonyítása, hogy az eszköz összeférhetõ a készítmény más komponenseivel;

b) bizonyíték arra, hogy az orvostechnikai eszköz rész megfelel az orvostechnikai eszközökrõl szóló 1993. június 14-i

93/42/EGK tanácsi irányelv I. mellékletében elõírt alapvetõ követelményeknek, az aktív implantátum rész pedig

megfelel az aktív beültethetõ orvostechnikai eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 1990.

június 20-i 90/385/EGK tanácsi irányelv I. mellékletében elõírt alapvetõ követelményeknek;

c) szükség esetén bizonyíték arra, hogy az orvostechnikai eszköz vagy az implantátum megfelel a 93/42/EGK tanácsi

irányelvben az állati eredetû szövet felhasználásával gyártott orvostechnikai eszközökre vonatkozóan elõírt

követelmények tekintetében részletes elõírások megállapításáról szóló 2003. április 23-i 2003/32/EK bizottsági

irányelvben elõírt BSE/TSE-követelményeknek;

d) szükség esetén az orvostechnikai eszköz részen vagy az aktív implantátum részen a kijelölt szervezet által

a 93/42/EGK tanácsi irányelvvel vagy a 90/385/EGK tanácsi irányelvvel összhangban végzett bármely értékelés

eredményei.

A kijelölt szervezet, amely a d) pontban említett értékelést végezte, a 93/42/EGK tanácsi irányelvvel vagy a 90/385/EGK

tanácsi irányelvvel összhangban a kérelmet értékelõ illetékes hatóság kérésére rendelkezésre bocsát minden olyan

információt, amely az értékeléshez kapcsolódik. Ezek tartalmazhatják az érintett megfelelõség-értékelési kérelemben

található információkat és dokumentumokat, ha szükségesek a kombinált fejlett (újszerû) terápiás

gyógyszerkészítmény egészének értékeléséhez.

3. AZ 1. RÉSZ 4. FEJEZETÉVEL KAPCSOLATOS KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK

3.1. A fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmények mindegyikére vonatkozó különleges követelmények

Az 1. rész 4. fejezetének a gyógyszerkészítmények farmakológiai és toxikológiai vizsgálatáról szóló követelményei nem

mindig megfelelõek a fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmények egyedülálló és sokféle szerkezeti és biológiai

tulajdonságai miatt. A 3.1., 3.2. és 3.3. alpontban szereplõ szakmai követelmények leírják, hogy az 1. rész 1. fejezetének

követelményei hogyan alkalmazandók a fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítményekre. Figyelembe véve a fejlett

(újszerû) terápiás gyógyszerkészítmények sajátosságait, további követelmények állapíthatók meg.

A nem-klinikai fejlesztés ésszerûségét és a releváns fajok és modellek (in vitro vagy in vivo) kiválasztásához használt

kritériumokat a nem-klinikai áttekintésben kell megvitatni és indokolni. A kiválasztott állatkísérleti modell/modellek

károsodott immunrendszerû, génkiütéses, humanizált vagy transzgénikus állatok is lehet/lehetnek.

Az immunogenitási és immunotoxicitási vizsgálatok elvégzéséhez különösen ajánlott homológ modellek (például

egérben vizsgált egérsejtek) vagy betegségutánzó modellek alkalmazása.

Az 1. rész 1. fejezet követelményein túl igazolni kell a késztermékekben elõforduló összes szerkezeti komponens

(például mátrixok, vázfehérjék és eszközök) és bármely más további anyag (például sejtkészítmények, biomolekulák és

kémiai anyagok) biztonságosságát, alkalmasságát és biokompatibilitását. Figyelembe kell venni a fizikai, mechanikai,

kémiai és biológiai tulajdonságaikat is.
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3.2. A génterápiás gyógyszerekre vonatkozó különleges követelmények

A nem-klinikai biztonsági adatok megfelelõ szintjének meghatározására végzett nem-klinikai vizsgálatok mértékének

és típusának megállapításához figyelembe kell venni a génterápiás gyógyszer tervezését és típusát.

3.2.1. Farmakológia

a) A javasolt terápiás alkalmazással kapcsolatos hatásokra vonatkozóan in vitro és in vivo vizsgálatokat (azaz

farmakodinámiai „koncepcióhatékonysági” vizsgálatokat) kell végezni olyan modellek és releváns állatfajok

felhasználásával, amelyek igazolják, hogy a nukleinsav-szekvencia eléri a tervezett célt (célszervet vagy -sejtet), és

biztosítja a tervezett funkciót (expressziós szintet és funkcionális aktivitást). A klinikai vizsgálatokban meg kell adni

a nukleinsav-szekvencia mûködésének idõtartamát és a javasolt adagolási sémát.

b) A cél szelektivitása: ha a génterápiás gyógyszert úgy tervezik, hogy szelektív vagy korlátozott célú funkciója legyen,

vizsgálatokkal kell igazolni a specifikusságot és a célsejtekben és -szövetekben a funkció és aktivitás idõtartamát.

3.2.2. Farmakokinetika

a) A biodisztribúciós vizsgálatoknak ki kell terjedniük a perzisztencia, a kiürülés és a mobilizáció vizsgálatára, továbbá

a csírasejtvonal-transzmisszió kockázatára.

b) A szóródással és a harmadik félnek való átadás kockázatával kapcsolatos vizsgálatokat a környezeti

kockázatbecsléssel együtt kell benyújtani, hacsak nincs megfelelõ indokolás a kérelemben ezek elhagyhatóságáról

az érintett készítmény típusa okán.

3.2.3. Toxikológia

a) Értékelni kell a kész génterápiás készítmény toxicitását. Ezen túlmenõen a készítmény típusától függõen fontolóra

kell venni a hatóanyag és a segédanyagok külön vizsgálatát, és értékelni kell az olyan expresszálódott

nukleinsav-szekvenciával kapcsolatos termékek in vivo hatását, amelyeket nem fiziológiai funkciók betöltésére

terveztek.

b) Az egyszeri alkalmazás esetén fellépõ toxicitás vizsgálattal együtt biztonsági farmakológiai és farmakokinetikai

vizsgálatok is végzhetõk például a perzisztencia megállapítása céljából.

c) Több adagosra tervezett készítmény esetén vizsgálni kell az ismételt adag alkalmazása során fellépõ toxicitást is.

Az alkalmazás módjának és rendszerének ismertetésében megfelelõen ki kell térni a tervezett klinikai adagolásra.

Olyan esetekben, amikor az egyszeri adagolás az emberekben a nukleinsav-szekvenciák hosszabb idõtartamú

mûködését eredményezi, fontolóra kell venni az ismételt toxicitási vizsgálat elvégzését. A génterápiás gyógyszer

perzisztenciájától és a várható potenciális kockázatoktól függõen a vizsgálatok idõtartama hosszabb lehet, mint

a standard toxicitási vizsgálatoké. Az idõtartamot indokolni kell.

d) Meg kell vizsgálni a genotoxicitást. Standard genotoxicitási vizsgálatokat csak akkor kell végezni, ha az egy adott

szennyezõdést vagy a célba juttató rendszer egy komponensét hivatott vizsgálni.

e) Meg kell vizsgálni a karcinogenitást. Nincs szükség a rágcsálók standard, egész életen át tartó karcinogenitási

vizsgálatára. A készítmény típusától függõen azonban a releváns in vivo/in vitro modellekben értékelni kell

a tumorgenikus potenciált.

f) Reprodukciós és fejlõdési toxicitás: vizsgálatot kell végezni a termékenységi és általános reprodukciós funkcióra

kifejtett hatásról. Embrio-fötális és perinatális toxicitási és csírasejtvonal-transzmissziós vizsgálatokat kell végezni, ha

más megfelelõ indoklás nincs a kérelemben az érintett készítmény típusa alapján.

g) További toxicitási vizsgálatok:

ga) Integrációs vizsgálatok: integrációs vizsgálatot kell végezni mindegyik génterápiás gyógyszeren, hacsak nem

indokolt e vizsgálat mellõzése, például mert a nukleinsav-szekvenciák nem lépnek be a sejtmagba. Olyan génterápiás

gyógyszerek esetében, amelyek várhatóan nem képesek integrálódni, de a biodisztribúciós adatok

csírasejtvonal-transzmisszió kockázatát tárják fel, integrációs vizsgálatot kell végezni.

gb) Immunogenicitás és immunotoxicitás: a potenciális immunogenikus és immunotoxikus hatásokat meg kell

vizsgálni.

3.3. A szomatikus sejtterápiás gyógyszerekre és a módosított szövet alapú készítményekre vonatkozó különleges

követelmények

3.3.1. Farmakológia

a) Az elsõdleges farmakológiai vizsgálatoknak igazolniuk kell a terápiás koncepció hatékonyságát. A sejtalapú

készítmények esetében meg kell vizsgálni a környezõ szövettel való kölcsönhatását.

b) Meg kell határozni a készítmény hatékony dózisát, valamint a készítmény típusától függõen az adagolás

gyakoriságát.
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c) A másodlagos farmakológiai vizsgálatok eredményét olyan potenciális fiziológiai hatás értékeléséhez kell

számításba venni, amely nem kapcsolódik a szomatikus sejtterápiás gyógyszer, a módosított szövet alapú készítmény

vagy a további anyagok alkalmazásával elérni kívánt terápiás hatásához, mivel a szóban forgó fehérjén/fehérjéken

kívüli biológiailag aktív molekulák kiválasztódhatnak, vagy a szóban forgó fehérjének nem kívánt célhelyei lehetnek.

3.3.2. Farmakokinetika

a) Nem szükséges elvégezni az abszorpció, a disztribúció, a metabolizmus és a kiválasztódás vizsgálatára irányuló

hagyományos farmakokinetikai vizsgálatokat. Az olyan paramétereket azonban, mint például az életképesség,

az élettartam, a disztribúció, a növekedés, a differenciálódás és vándorlás, meg kell vizsgálni, ha más megfelelõ

indoklás nincs a kérelemben az érintett készítmény típusa alapján.

b) Szisztémásan aktív biomolekulákat elõállító szomatikus sejtterápiás gyógyszerek és módosított szövet alapú

készítmények esetében meg kell vizsgálni a molekulák disztribúcióját, expressziójuk idõtartamát és mennyiségét.

3.3.3. Toxikológia

a) Értékelni kell a kész gyógyszer toxicitását. Meg kell fontolni a hatóanyag/hatóanyagok, segédanyagok, további

anyagok és az eljárással kapcsolatos bármilyen szennyezõdés egyedi vizsgálatát.

b) A megfigyelések idõtartama hosszabb lehet, mint a standard toxicitási vizsgálatok esetében, és figyelembe kell

venni a gyógyszerkészítmény várható élettartamát, farmakodinámiai és farmakokinetikai adottságaival együtt.

Az idõtartamot igazolni kell.

c) A készítmény tumorgenikus potenciálja tekintetében szükséges elvégezni a hagyományos karcinogenitási és

genotoxicitási vizsgálatokat.

d) Meg kell vizsgálni a potenciális immunogenikus és immunotoxikus hatásokat.

e) Állati sejteket tartalmazó sejtalapú készítmények esetében meg kell vizsgálni a velük járó különleges biztonsági

aggályokat, mint például a xenogén kórokozók emberre való átterjedését.

4. AZ 1. RÉSZ 5. FEJEZETÉVEL KAPCSOLATOS KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK

4.1. A fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmények mindegyikére vonatkozó különleges követelmények

4.1.1. A 4. rész e címének különleges követelményei az 1. rész 5. fejezetében meghatározott követelményeket egészítik ki.

4.1.2. Ha a fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmény klinikai alkalmazása különleges kísérõ terápiát és sebészeti

beavatkozásokat igényel, meg kell vizsgálni és le kell írni a teljes terápiás eljárást. A klinikai fejlesztés alatt ismertetni

kell ezen eljárások standardizálását és optimalizálását is.

A sebészeti beavatkozás során tájékoztatást kell nyújtani a fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmény

alkalmazásához, beültetéséhez vagy beviteléhez használt azon orvostechnikai eszközökrõl, amelyek befolyásolhatják

a fejlett (újszerû) terápiás készítmény hatékonyságát vagy biztonságát.

Meg kell határozni az alkalmazáshoz, a beültetéshez, a bevitelhez vagy a nyomonkövetési tevékenységekhez

szükséges különleges szakértelmet. Adott esetben rendelkezésre kell bocsátani az egészségügyi szakembereknek

a készítmények használatáról, alkalmazásáról, beültetésérõl vagy beviteli eljárásairól szóló képzési tervét is.

4.1.3. Mivel a fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmények természetébõl adódóan elõállítási folyamatuk a klinikai

fejlesztés során változhat, az összehasonlíthatóságról további vizsgálatok válhatnak szükségessé.

4.1.4. A klinikai fejlesztés során meg kell vizsgálni a potenciálisan fertõzõ ágensekbõl vagy az állati forrásokból

származó anyagok használatából adódó kockázatokat és a csökkentésükre hozott intézkedéseket.

4.1.5. A dózis és az alkalmazás gyakoriságának meghatározására dózis-hatás vizsgálatokat kell végezni.

4.1.6. A feltételezett indikációkban való hatékonyságot a klinikai vizsgálatok releváns eredményeivel kell

alátámasztani a tervezett alkalmazásra klinikailag releváns végpontok felhasználásával. Bizonyos klinikai helyzetekben

a hosszú távú hatékonyságot is be kell bizonyítani. Meg kell adni a hosszú távú hatékonyság értékelésének stratégiáját.

4.1.7. A kockázatkezelési tervbe be kell építeni a biztonság és a hatékonyság hosszú távú nyomon követésének

stratégiáját.

4.1.8. A kombinált fejlett (újszerû) terápiás gyógyszerkészítmények esetében a biztonsági és hatékonysági

vizsgálatokat a kombinált készítmények egészére kell tervezni és azokon kell elvégezni.

4.2. A génterápiás gyógyszerekre vonatkozó különleges követelmények

4.2.1. Humán farmakokinetikai vizsgálatok

A humán farmakokinetikai vizsgálatoknak a következõ szempontokat kell figyelembe venniük:

a) szóródási vizsgálatok a génterápiás gyógyszerek kiválasztódásának vizsgálatára;

b) biodisztribúciós vizsgálatok;

c) a gyógyszerkészítmény és a génexpressziós termékek (például kifejezõdõ fehérjék vagy genomikus szignatúra)

farmakokinetikai vizsgálatai.
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4.2.2. Humán farmakodinámiai vizsgálatok

A humán farmakodinámiai vizsgálatok a génterápiás gyógyszer bevitele után a nukleinsav-szekvencia expressziójával

és funkciójával foglalkoznak.

4.2.3. Biztonsági vizsgálatok

A biztonsági vizsgálatok szempontjai:

a) szaporodóképes vektor megjelenése;

b) új törzsek megjelenése;

c) a meglévõ genomikus szekvenciák átrendezõdése;

d) az inszerciós mutagenezisbõl adódó daganatsejt-proliferáció.

4.3. A szomatikus sejtterápiás gyógyszerekre vonatkozó különleges követelmények

4.3.1. Aktív biomolekula/biomolekulák elõállításán alapuló szomatikus sejtterápiás gyógyszerek

Lehetõség szerint meg kell adni a biomolekula/biomolekulák farmakokinetikai tulajdonságait (különösen

a disztribúciót, az expresszió idõtartamát és mennyiségét).

4.3.2. A szomatikus sejtterápiás gyógyszerek komponenseinek biodisztribúciója, perzisztenciája és hosszú távon

sikeres beültetése

A szomatikus sejtterápiás gyógyszerek komponenseinek biodisztribúciójával, perzisztenciájával és hosszú távon

sikeres beültetésével a klinikai fejlesztés során kell foglalkozni.

4.3.3. Biztonsági vizsgálatok

A biztonsági vizsgálatok szempontjai:

a) a bevitel utáni disztribúció és sikeres beültetés;

b) ektopikus beültetés;

c) onkogenikus transzformáció és sejt-/szövetvonal megtartása.

4.4. A módosított szövet alapú készítményekre vonatkozó különös követelmények

4.4.1. Farmakokinetikai vizsgálatok

Ha a hagyományos farmakokinetikai vizsgálatok a módosított szövet alapú készítmények szempontjából nem

relevánsak, a módosított szövet alapú készítmény komponenseinek biodisztribúciójával, perzisztenciájával és

bomlásával a klinikai fejlesztés során kell foglalkozni.

4.4.2. Farmakodinámiai vizsgálatok

A farmakodinámiai vizsgálatokat a módosított szövet alapú készítmények sajátosságaihoz kell igazítani. Igazolni kell

az elérni kívánt regeneráció, helyreállítás vagy helyettesítési koncepció hatékonyságát és a készítmény kinetikáját.

Figyelembe kell venni a tervezett funkcióval/funkciókkal és a szerkezettel kapcsolatos megfelelõ farmakodinámiai

markereket.

4.4.3. Biztonsági vizsgálatok

A 4.3.3. alpontot kell alkalmazni.”

Az egészségügyi miniszter 21/2010. (V. 4.) EüM rendelete
az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

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

feladatkörömben eljárva, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi

miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el:

1. A honvédelmi feladatok irányítási rendje

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) egészségügyi szolgáltató: az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § f) pontja

szerinti egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet,
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b) fekvõbeteg-szakellátás: az Eütv. 91. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi ellátás.

(2) Az egészségügyi szolgáltatók vezetõi felelõsek az általuk irányított szervezet honvédelmi feladatainak végre-

hajtásáért.

(3) A regionális tisztifõorvos

a) gondoskodik a régiót alkotó megyék (a fõváros) megyei (fõvárosi) és helyi védelmi bizottságaiba az Állami

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot (a továbbiakban: ÁNTSZ) képviselõ tisztifõorvosok és helyetteseik

kijelölésérõl, és

b) az a) pont szerinti kijelölt személyek nevérõl, beosztásáról, elérhetõségi adatairól, illetve azok változásairól

haladéktalanul értesíti az érintett védelmi bizottságot és az egészségügyi minisztert (a továbbiakban: miniszter).

(4) Az e rendeletben foglaltakat a honvédelmi miniszter irányítása és felügyelete alatt álló egészségügyi szolgáltatók

tekintetében nem kell alkalmazni.

2. A felkészülés feladatai

2. § (1) Az aktív fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: kórház) a miniszter által

a) meghatározott, a kapacitásra és mûködésre – különösen az ágyszámra, mûtéti kapacitásra, a minõsített

idõszakban felmerülõ többletigényekre – vonatkozó adatokat szolgáltat a regionális tisztifõorvos részére, és

b) megadott szempontok szerint tervezi a minõsített idõszakban történõ mûködés többletigényeit és költségeit.

(2) A kórház vezetõje vagy vezetõik (a továbbiakban: vezetõ)

a) felelõs az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásáért, és

b) évente értékeli a honvédelmi feladatok végrehajtását, és arról írásban beszámol a regionális tisztifõorvosnak.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás keretében személyes adat nem szolgáltatható. A regionális

tisztifõorvos az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat összesítve megküldi a miniszter részére.

(4) A miniszter által felkért szakmai kollégium a megadott szempontok figyelembevételével javaslatot készít a szükség-

kórházak és orvosi segélyhelyek (a továbbiakban együtt: szükséggyógyintézetek) eszköz- és gyógyszernormáinak

kialakításához.

(5) A regionális tisztifõorvos a régió, az Országos Mentõszolgálat és az Országos Vérellátó Szolgálat vezetõje az intézmény

minõsített idõszak alatti mûködésére vonatkozó intézkedési tervet készít, és jóváhagyásra megküldi a miniszter

részére.

(6) Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet vezetõje

a) szükséggyógyintézet telepítésére kijelölt kórház részére a szükséggyógyintézet felszerelését képezõ eszközök és

anyagok súlyára és térfogatára vonatkozó adatokat szolgáltat a telepítés tervezéséhez,

b) útmutatót készít a szükséggyógyintézetek telepítéséhez és berendezéséhez, és

c) meghatározza a megelõzõ védelmi helyzetben vagy rendkívüli állapotban telepítésre tervezett szükséggyógy-

intézetek forrásigényét.

3. § (1) A regionális tisztifõorvos

a) a régió részére meghatározott szükséggyógyintézeti kapacitások figyelembevételével a mûködési területén

határozatban kijelöli a szükséggyógyintézetek telepítésére és mûködtetésére kötelezett kórházakat, és meg-

határozza a telepítendõ szükséggyógyintézet számát és típusát, és

b) kezdeményezi a hadkiegészítõ parancsnokságnál a szükséggyógyintézet telepítésére alkalmas objektumok

igénybevételi célú kijelölését az alkalmas objektumokra vonatkozó javaslatának megküldésével.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerint a szükségkórház telepítésére kötelezett kórház kijelölésénél különösen a következõ

szempontokat kell együttesen mérlegelni:

a) a kórház ágyszáma,

b) az egyes osztályok szakmai összetétele és ágyszáma,

c) a pótágyakkal elérhetõ maximális ágyszám,

d) a mûtõk száma,

e) az egyidejû mûtétek személyi feltételei,

f) az intenzív ellátás kapacitása,

g) az egészségügyi személyzet létszáma,

h) a diagnosztikai egységek típusa, kapacitása, és

i) mentõhelikopter fogadásának lehetõsége.
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(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti objektum csak akkor tekinthetõ szükséggyógyintézet telepítésére alkalmasnak,

ha legalább 200 kórházi ágy elhelyezésére alkalmas.

(4) Ha a (3) bekezdésben foglalt feltételt több objektum is teljesíti és nincs szükség az összes megfelelõ objektum

igénybevételi célú kijelölésére, a kiválasztásnál különösen a következõ szempontokat kell együttesen mérlegelni:

a) a mûködõ kórháztól való távolság,

b) közúti megközelíthetõség,

c) a belsõépítészeti kialakítás alkalmassága egészségügyi tevékenység végzésének céljára,

d) a járó- és falfelületek tisztíthatósága, és

e) az elektromos hálózat kapacitásának alkalmassága orvostechnikai eszközök mûködtetésére.

(5) A regionális tisztifõorvos határozatban kijelöli a más egészségügyi intézménytõl átcsoportosítható, megfelelõ számú

és szakmai összetételû egészségügyi személyzetet, ha a szükséggyógyintézet mûködtetése a kórház saját

állományából nem biztosítható.

4. § A szükséggyógyintézet telepítésére kijelölt kórház vezetõje

a) elkészíti és a kórház katasztrófatervéhez csatolja a szükséggyógyintézetbe kijelölt személyek jegyzékét, beleértve

a mûszaki és kisegítõ személyzetet, továbbá a 3. § (5) bekezdése szerint kijelölteket is,

b) az a) pont szerinti jegyzéket évente felülvizsgálja,

c) kijelöli a szükséggyógyintézet vezetõjét és helyettesét, valamint az ellátó részlegek vezetõit,

d) meghatározza a kijelölt személyzetnek a szükséggyógyintézetben végzendõ feladatkörét,

e) meghatározza a szükséggyógyintézet telepítéséhez és a folyamatos mûködtetéshez szükséges szállítókapaci- tásokat,

f) megtervezi a szükséggyógyintézet telepítéséhez és mûködtetéséhez szükséges infrastruktúra biztosításának

feltételeit, és

g) kialakítja a szükséggyógyintézet mûködési szabályzatát.

3. A honvédelmi feladatok megelõzõ védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején

5. § A regionális tisztifõorvos megelõzõ védelmi helyzet vagy rendkívüli állapot idején tömeges ellátás biztosítása

érdekében szükség szerint

a) kezdeményezi a szükséggyógyintézet igénybevételét,

b) a hadkiegészítõ parancsnokságnál kezdeményezi a szükséggyógyintézet telepítésére kijelölt objektum rendel-

kezésre bocsátását,

c) elrendeli szükséggyógyintézet telepítését, illetve

d) kezdeményezi a feladatok ellátásához szükséges polgári védelmi szakalegységek aktivizálását.

6. § A 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján kijelölt kórház vezetõje

a) gondoskodik a szükséggyógyintézet telepítésérõl,

b) felügyeli a szükséggyógyintézet szakmai tevékenységét és mûködtetését,

c) meghatározza a kórház és a szükséggyógyintézet közötti kapcsolattartás és információcsere rendjét, és

d) gondoskodik az egészségügyi fogyóanyagok pótlásáról.

4. A Befogadó Nemzeti Támogatás feladatai

7. § (1) A regionális tisztifõorvos mûködési területén kijelöli a Befogadó Nemzeti Támogatás (a továbbiakban: BNT) feladatait

ellátó egészségügyi szolgáltatókat.

(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt szolgáltató, valamint az Országos Mentõszolgálat a Képesség Katalógushoz szükséges,

az egészségügyi intézmények kapacitás- és képességadatairól, valamint az azokban bekövetkezett változásokról

adatszolgáltatást teljesít a változás bekövetkezésekor, de legalább kétévente a miniszter részére.

(3) A (2) bekezdés szerinti, adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltató az adatokat a regionális tisztifõorvosnak küldi meg,

aki továbbítja azokat a miniszter részére. Az Országos Mentõszolgálat vezetõje az adatokat közvetlenül a miniszter

részére küldi meg.

(4) A regionális tisztifõorvos a BNT végrehajtásakor

a) elkészíti a régió BNT-tervét, ha az arra jogosult szerv azt elrendeli,

b) koordinálja az egészségügyi ellátásra vonatkozó igények regionális szintû kielégítését, és

c) gondoskodik a BNT keretében szükséges közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátásáról.
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8. § (1) A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intéz-

kedések egészségügyi szolgáltatóknál történõ végrehajtásáról az országos tisztifõorvos tájékoztatása alapján

a regionális tisztifõorvos gondoskodik.

(2) Az egészségügyi szolgáltatók az (1) bekezdés szerinti intézkedéseket a katasztrófaterveikben foglaltak alkalmazásával

hajtják végre.

5. Vegyes rendelkezések

9. § (1) Kijárási tilalom bevezetése esetén a regionális tisztifõorvos kezdeményezi az egészségügyi feladatok ellátásához

szükséges személyek mentesítését a rendelkezés hatálya alól.

(2) Az országos tisztifõgyógyszerész a honvédelmi feladatok végrehajtásának idõszakában

a) folyamatosan figyelemmel kíséri a gyógyszerellátás alakulását, megteszi a szükséges intézkedéseket és

javaslatokat az ellátás biztosítására, és

b) szükség esetén javaslatot tesz a miniszter részére a gyógyszerek vénynélküli kiszolgálásának átmeneti korlátozá-

sára vonatkozóan.

(3) Kitelepítés bevezetése esetén az ÁNTSZ kistérségi intézetének vezetõje az illetékességi területén közegészségügyi-

járványügyi szempontból ellenõrzi a közösségi befogadó helyeket, továbbá megszervezi az áttelepülõ lakosság

egészségügyi ellátását.

6. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 60. napon lép hatályba.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

Az egészségügyi miniszter 7/2010. (IV. 30.) EüM utasítása az Egészségbiztosítási Felügyelet
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 72. §

(1) bekezdésében foglaltak alapján – a miniszterelnök jóváhagyásával – a következõ utasítást adom ki:

1. § Az Egészségbiztosítási Felügyelet Szervezeti és Mûködési Szabályzatát jelen utasítás melléklete tartalmazza.

2. § (1) Ez az utasítás a Magyar Közlönyben történõ közzétételét követõ napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Egészségbiztosítási Felügyelet Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 5/2007. (MK 70.) EüM

utasítás.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

Jóváhagyom:

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök
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Melléklet a 7/2010. (IV. 30.) EüM utasításhoz

Az Egészségbiztosítási Felügyelet Szervezeti és Mûködési Szabályzata

I. Általános szabályok

1. A kormányhivatal elnevezése: Egészségbiztosítási Felügyelet

2. Az Egészségbiztosítási Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) nevének hivatalos rövidítése: EbF

3. A Felügyelet idegen nyelvû megnevezése: Health Insurance Supervisory Authority

4. A Felügyelet székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30.

5. A Felügyelet alapító okiratának kelte: 2009. június 26.

6. A Felügyelet alapító okiratának azonosítója: VIII/1492/2/2009.

7. A Felügyelet adószáma: 15598653-1-41

8. A Felügyelet bankszámlaszáma: 10032000-00290249-00000000

9. A Felügyelet statisztikai számjele: 15598653-8430-312-01

10. A Felügyelet létrehozásáról szóló jogszabály: az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl szóló 2006. évi CXVI.

törvény

II. Alaptevékenység

1. A Felügyelet ellátja az alapító okiratának II. pontjában foglalt feladatokat, különösen:

a) az egészségbiztosítási szolgáltatást igénybe vevõk jogainak védelmével,

b) az egészségbiztosítók, továbbá az egészségbiztosítási szolgáltatást nyújtók szakmailag, minõségileg, a

törvényeknek és a szolgáltatást igénybe vevõk érdekeinek megfelelõ mûködése ellenõrzésével,

c) az egészségbiztosítási szolgáltatások – beleértve a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátást is –

teljesítésének ellenõrzésével

kapcsolatos feladatokat az alábbi jogszabályok alapján:

– az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl szóló 2006. évi CXVI. törvény;

– a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

általános szabályairól szóló XCVIII. törvény;

– az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény;

– a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény.

2. A Felügyelet az alaptevékenységével, feladataival összefüggõ kiadásait költségvetési támogatásból, felügyeleti díjból,

igazgatási-szolgáltatási díjból, felügyeleti bírságból származó bevételébõl és egyéb bevételekbõl finanszírozza.

3. A Felügyelet önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. A Felügyelet kiegészítõ, kisegítõ és vállalkozási

tevékenységet nem végez. A Felügyelet a szakfeladatrend szerint a következõ szakfeladatok keretében látja el az

1. pontban megjelölt alaptevékenységeit:

843 KÖTELEZÕ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

8430 Kötelezõ társadalombiztosítás

84303 Állam által nyújtott egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása

843031 Egészségbiztosítási szolgáltatások központi igazgatása

III. Szervezeti felépítés

A Felügyelet szervezeti felépítését és létszámadatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Felügyelet elnöke a mindenkori felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõi létszám 15%-ának megfelelõ szakmai

tanácsadói, továbbá 5%-ának megfelelõ szakmai fõtanácsadói címet adományozhat.

A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a 2. számú melléklet tartalmazza.

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket a 3. számú melléklet tartalmazza.
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a) A Felügyelet vezetõi, köztisztviselõi, alkalmazottai

I. Az elnök

1. Az elnök vezeti a Felügyelet hivatali szervezetét, ennek keretében:

a) gondoskodik a Felügyelet belsõ mûködését, a szervezeti egységek tevékenységét koordináló szabályzatok

kiadásáról,

b) jóváhagyja a Felügyelet éves munkatervét,

c) meghatározza a Felügyelet mûködésének rövid, közép- és hosszú távú célkitûzéseit,

d) megállapítja az irányítás és a felügyelet rendjét,

e) összehangolja a Felügyelet szervezeti egységeinek munkáját,

f) meghatározza az általános szabályok érvényesítése mellett a kiadások és bevételek kincstári intézéséhez, elõzetes

ellenõrzéséhez kapcsolódó munkarendet,

g) meghatározza a Felügyelet arculatát, külsõ megjelenítését,

h) jóváhagyja a Felügyelet felügyeleti ellenõrzéssel kapcsolatos stratégiáját, valamint az ellenõrzési tervét, elfogadja

az ellenõrzési módszertant,

i) gondoskodik az államháztartási belsõ kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony mûködtetéséért, ennek

keretében a FEUVE rendszer kialakításáról, mûködtetésérõl és fejlesztésérõl,

j) gondoskodik a belsõ ellenõrzés kialakításáról és megfelelõ mûködésérõl, és

k) szabályozza a Felügyelet iratkezelését, az iratkezelés felügyeletének ellátására az elnöki kabinetfõnököt jelöli ki.

2. Az elnök közvetlenül irányítja

a) az elnöki kabinetfõnök tevékenységét,

b) a belsõ ellenõrt,

c) a Jogi és Hatósági Fõosztályt,

d) a Módszertani és Informatikai Fõosztályt,

e) a Gazdasági Fõosztályt,

f) az Ellenõrzési Fõosztályt.

3. Az elnök képviseli a Felügyeletet külsõ szervek elõtt az erre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

4. Az elnök gyakorolja a IV/3. pont i) alpontjában és a III/6. pontban foglaltak figyelembevételével a munkáltatói jogokat a

Felügyelet munkatársai felett azzal, hogy a Gazdasági Fõosztály vezetõjét az elnök javaslatára az egészségügyi

miniszter bízza meg és menti fel.

5. Az elnök a Felügyeleti Tanács hozzájárulásával dönt a törvényben meghatározott esetekben.

6. Az elnök – a Felügyeleti Tanács hozzájárulásával – elrendeli az egészségügyi tevékenységek, a kórképek és az

elszámolási tételek magyar nyelvû leírásához használható kifejezések jegyzékének közzétételét.

7. Az elnök hagyja jóvá a külföldi kiküldetéseket.

8. Az elnök ellátja a törvény által meghatározott egyéb feladatokat és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

II. Az elnökhelyettes

1. Az elnökhelyettes ellátja az elnök által eseti vagy állandó jelleggel számára meghatározott feladatokat, feladatkört

(a továbbiakban e pont alkalmazásában: feladat). Ennek érdekében:

a) dönt a feladat elvégzése szempontjából illetékes fõosztály(ok) bevonásáról;

b) meghatározza, hogy az általa – a feladat ellátására – kijelölt illetékes fõosztályok milyen mértékben, milyen

szakmai szempontok szerint vegyenek részt a feladat elvégzésében;

c) koordinálja a feladat ellátására kijelölt fõosztályok munkáját.

2. Az elnökhelyettes részt vesz

a) a Felügyelet munkatervének

b) az ellenõrzési stratégia, terv és módszertan összeállításának

elõkészítésében.

3. Az elnökhelyettes javaslatot tehet az elnöknek a Felügyelet feladatkörébe tartozó kérdésekben.

4. Az elnökhelyettes az elnök döntése alapján képviseli a Felügyeletet a hazai és nemzetközi szakmai szervezetek

rendezvényein.
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5. Az elnökhelyettes az elnök távollétében helyettesíti az elnököt azoknak az ügyeknek a kivételével, amelyekben az

intézkedés jogát az elnök a maga részére fenntartotta, illetve amelyekben jogszabály tiltja a helyettesítést.

6. Az elnökhelyettest – saját hatáskörében – távollétében az általa kijelölt fõosztályvezetõ helyettesíti.

7. Az elnökhelyettes gyakorolja az elnök hatásköreit, ha az elnöki tisztség nincs betöltve.

III. Elnöki kabinetfõnök

1. Az elnöki kabinetfõnök közvetlenül vezeti az Elnöki kabinetet.

2. Az elnöki kabinetfõnök szervezi az elnök és az elnökhelyettes programját.

3. Az elnöki kabinetfõnök az elnök nevében irányítja a Felügyelet kommunikációját.

4. Az elnöki kabinetfõnök az elnök nevében koordinálja

a) a megkeresésekre történõ válaszadást, információnyújtást,

b) jogszabályok tervezeteinek véleményezését;

c) a Felügyelet belsõ szabályzatainak, munkatervének felülvizsgálatát és kiadását,

d) az elnök és a Felügyeleti Tanács együttmûködését,

e) a Felügyeletnél megrendezésre kerülõ szakmai fórumok, egyeztetések szervezését, és

f) szervezi a Felügyelet nemzetközi kapcsolatainak kialakítását, illetve fejlesztését.

5. Az elnöki kabinetfõnök felelõs a Felügyelet honlapja szerkesztésének irányításáért.

6. Az elnöki kabinetfõnök gyakorolja a munkáltatói jogokat az Elnöki kabinet állományába tartozó köztisztviselõk felett.

7. Az elnöki kabinetfõnök szervezeti szinten felügyeli és ellenõrzi az iratkezelési szabályok betartását, intézkedik a

szabálytalanságok megszüntetésérõl, szükség esetén gondoskodik az Iratkezelési Szabályzat módosításáról.

IV. Fõosztályvezetõ

1. A fõosztályvezetõ irányítja és ellenõrzi az irányítása alá tartozó szervezeti egységet, dönt a hatáskörébe utalt

ügyekben.

2. A fõosztályvezetõ felelõs a vezetése alatt álló szervezeti egység mûködéséért, továbbá a feladatkörébe utalt feladatok

teljesítéséért és ellenõrzéséért.

3. A fõosztályvezetõ feladatkörében különösen:

a) megszervezi a szervezeti egység munkatársainak tevékenységét, irányítja és ellenõrzi a fõosztály feladatainak

végrehajtását;

b) meghatározza – a Felügyelet munkatervének alapulvételével – a szervezeti egység munkatervét, biztosítja az

ügyintézés szakszerûségét, a határidõk betartását;

c) kidolgozza a szervezeti egység ügyrendjét;

d) javaslatot tesz a szervezeti egység munkatársai létszám-, személyi juttatási és jutalmazási keretével való

gazdálkodásra;

e) javaslatot tesz kitüntetések, címek, díjak és jutalom adományozására;

f) a feladatkörébe tartozó ügyekben gyakorolja a kiadmányozási jogkört, illetve azt írásban

fõosztályvezetõ-helyetteseire, osztályvezetõire, illetve a szakmai tanácsadói, fõtanácsadói címmel rendelkezõ

munkatársaira átruházhatja;

g) felelõs a fõosztály munkájának irányításáért, ellenõrzéséért;

h) a vezetõi döntésekrõl a szervezeti egység dolgozóit rendszeresen tájékoztatja;

i) gyakorolja a fõosztály munkatársai vonatkozásában a hatáskörébe utalt alábbi munkáltatói jogokat:

ia) rendes szabadság engedélyezése,

ib) munkaköri leírás meghatározása,

ic) teljesítményértékeléssel kapcsolatos követelmények meghatározása és az ezzel összefüggõ minõsítés,

id) munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésének engedélyezése, bejelentésének tudomásulvétele;

j) kapcsolatot tart az ügykörüket illetõ kérdésekben a többi szervezeti egységgel.
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V. Fõosztályvezetõ-helyettes, osztályvezetõ

1. A fõosztályvezetõ-helyettes:

a) a fõosztályvezetõt távollétében vagy akadályoztatása esetén helyettesíti, kijelölés alapján teljes jogkörrel látja el

a helyettesítési feladatokat;

b) a fõosztályvezetõ által meghatározott munkamegosztás szerint részt vesz a szervezeti egység feladatai

elvégzésének irányításában és ellenõrzésében.

2. Az osztályvezetõ a szervezeti egység ügyrendjének és a munkaköri leírásának megfelelõen:

a) a fõosztályvezetõ utasításait figyelembe véve szervezi, irányítja és ellenõrzi a vezetése alatt álló osztály munkáját,

gondoskodik róla, hogy az osztály tevékenysége megfeleljen a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi

eszközei elõírásainak, valamint a vezetõi utasításokban foglaltaknak;

b) megállapítja az osztály dolgozóinak feladatait, gondoskodik arányos foglalkoztatásukról, ellenõrzi az osztályon

készített tervezeteket, koordinálja az irányítása alá tartozók munkáját és ellenõrzi a folyamatban lévõ ügyek

intézését;

c) eljár mindazon ügyben, amellyel a fõosztályvezetõ megbízza;

d) helyettesítheti a fõosztályvezetõt;

e) javaslatot tesz az osztályán dolgozók illetményemelésére, jutalmazására, kitüntetésére a fõosztályvezetõnek;

f) felelõs az irányítása alá tartozó köztisztviselõk folyamatos szakmai felkészítéséért, és rendszeresen tájékoztatja

közvetlen felettesét az osztály munkájáról.

VI. Ügyintézõ

1. Az ügyintézõ feladata a Felügyelet feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való elõkészítése.

2. Az ügyintézõ felelõs a saját tevékenységéért és munkaterületén a Felügyelet állandó és idõszakos célkitûzéseinek

érvényesítéséért.

3. Az ügyintézõ feladatait önállóan, kezdeményezõen, a horizontális és vertikális kapcsolatokat koordinálva, a munkaköri

leírásában részére megállapított, illetve a vezetõ által kiadott feladatokat, a kapott utasítások és határidõk

figyelembevételével – a vonatkozó jogszabályok és ügyviteli szabályok (mûködési utasítások) megtartásával – végzi.

VII. Ügyviteli alkalmazott

Az ügyviteli alkalmazott feladatait a munkaköri leírásában foglaltak alapján végzi a Felügyelet belsõ szabályzataiban

foglaltak betartásával.

b) A Felügyelet szervezeti egységei

I. Az elnök közvetlen irányítása alá tartozik:

I. 1. Elnöki kabinet

1. Az Elnöki kabinet koordinációs feladatai körében:

a) ellátja az elnökhöz és az elnökhelyetteshez érkezõ iratok ügyviteli feladatait, koordinálja az ügyintézést;

b) ellátja az elnök és az elnökhelyettes feladatkörébe tartozó érdemi, illetve ügyintézõi feladatokat, valamint azok

koordinációját;

c) elõkészíti az elnök és az elnökhelyettes közszerepléseit, ellátja az ezzel kapcsolatos koordinációs feladatokat;

d) szervezi az elnök és az elnökhelyettes nemzetközi és társadalmi kapcsolataival összefüggõ képviseleti és egyéb

feladatokat, ehhez kapcsolódóan koordinálja a Felügyelet álláspontját a fõosztályokkal együttmûködve;

e) ellátja az elnök és az elnökhelyettes munkájához kapcsolódó protokollfeladatokat;

f) elkészíti az elnökségi munkamegbeszélések emlékeztetõit, figyelemmel kíséri a feladatok teljesítését.

2. Az Elnöki kabinet kommunikációs feladatai körében

a) gondozza a Felügyelet honlapját, ennek keretében a honlapon közzéteszi, illetve elérhetõvé teszi:

aa) az ismertetõ tevékenység keretében tervezett, illetve ténylegesen adott ajándékok és egyéb juttatások

Felügyelet részére megküldött listáit, jelentéseit;
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ab) a jogszabályban meghatározott gyógyszer, gyógyászati segédeszköz árnál magasabb ár alkalmazásához való

hozzájárulást;

ac) az egészségügyi szolgáltatók minõsítését, illetve a minõségbiztosítási rendszereik ellenõrzése és értékelése

körében tett megállapításokat;

ad) a várólista alapján nyújtható egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban a várólistát vezetõ egészségügyi

szolgáltatók és az állami vérellátó szolgálat honlapjait;

ae) a kötelezõ egészségbiztosítás körében a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egészségbiztosítási

szolgáltatásoknak, valamint az egészségügyi szolgáltatók térítés ellenében nyújtott egyéb szolgáltatásainak

listáját és a térítési díjakat;

af) vizsgálati eredményét és intézkedéseit;

ag) – az elnöknek a Felügyeleti Tanács hozzájárulásával hozott erre vonatkozó döntését követõen – az

egészségügyi tevékenységek, a kórképek és az elszámolási tételek magyar nyelvû leírásához használható

kifejezések jegyzékét;

ah) a legfontosabb egészségbiztosítási tárgyú jogszabályokat, azok rövid ismertetését;

ai) az egészségbiztosítással, egészségügyi ellátással összefüggõ szakmai anyagokat, tanulmányokat;

b) feldolgozza, megválaszolja és szükség esetén érdemi ügyintézésre az illetékes szervezeti egységnek megküldi a

beérkezett megkereséseket;

c) ellátja a sajtószóvivõi, sajtókapcsolati tevékenységet;

d) üzemelteti az ügyfélszolgálatot, ennek keretében különösen:

da) gondoskodik a panaszok felvételérõl,

db) ügyfél-tájékoztatást nyújt,

dc) amennyiben az ügyfél-tájékoztatás során a Felügyelet hatáskörének hiányát állapítja meg, rendelkezik az

ügyirat áttételérõl,

dd) a közigazgatási hatósági eljárás – Jogi és Hatósági Fõosztály, illetve Ellenõrzési Fõosztály általi –

lefolytathatósága érdekében elõzetesen intézkedik a szükséges adatok beszerzése iránt;

e) szervezi a Felügyelet hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatait, rendezvényeit.

3. Az Elnöki kabinet a humánpolitikai feladatai keretében:

a) elkészíti és végrehajtja a Felügyelet humánpolitikai stratégiáját,

b) elkészíti a Felügyelet középtávú éves képzési tervét, gondoskodik a képzések megszervezésérõl és a közigazgatási

alap- és szakvizsgával kapcsolatos feladatok ellátásáról, elõkészíti a tanulmányi szerzõdések megkötését,

c) koordinálja a pályáztatással kapcsolatos feladatokat, valamint a munkaerõ-toborzást és kiválasztást,

d) elkészíti a közszolgálati jogviszony létesítésére, módosítására, megszüntetésére vonatkozó okiratokat és

gondoskodik a végrehajtásukhoz kapcsolódó ügyek intézésérõl,

e) végzi a Felügyelet köztisztviselõi alkalmazásával, foglalkozásával kapcsolatos egyéb feladatokat, különösen a

szabadságok nyilvántartását, a minõsítést, és a vezetõi megbízások, jutalmazás, fegyelmi ügyek elõkészítését,

f) gondoskodik a humán- és szociálpolitikai feladatok ellátásáról, a közszolgálati alapnyilvántartás vezetésérõl és az

ezzel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítésérõl,

g) minden évben legkésõbb április 30-ig felméri a tárgyévben vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel érintettek

körét és gondoskodik a kötelezettek tájékoztatásáról, szervezi és lebonyolítja a vagyonnyilatkozat-tételi

kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat, és végzi az ezzel kapcsolatos adatkezelést,

h) megszervezi a teljesítményértékelést,

i) ellátja a munkavédelem megszervezésével kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart a foglalkozás-egészségügyi

szolgálattal, és

j) kezeli a személyi anyagokat.

I.2. Belsõ ellenõr

1. A belsõ ellenõr egy személyben ellátja a belsõ ellenõrzési vezetõ feladatait is.

2. A belsõ ellenõr feladatai:

a) elkészíti az ellenõrzési tervet és az ellenõrzéssel kapcsolatos belsõ szabályzatokat;

b) vizsgálja és értékeli a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési rendszerek kiépítésének,

mûködésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;
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c) vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszerek mûködésének gazdaságosságát,

hatékonyságát és eredményességét;

d) vizsgálja a rendelkezésére álló erõforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az

elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;

e) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket

készít az elnök számára a Felügyelet mûködése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített,

elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési, és a belsõ ellenõrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;

f) ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezõk, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése

érdekében;

g) nyomon követi az ellenõrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket;

h) elkészíti a felügyeleti szerv és más külsõ szervek részére a belsõ ellenõrzéssel kapcsolatos adatszolgáltatásokat,

jelentéseket.

3. A belsõ ellenõrzési tevékenység során a belsõ ellenõr szabályszerûségi, pénzügyi, rendszer- és

teljesítmény-ellenõrzéseket, illetve informatikai rendszerellenõrzéseket, valamint az éves elemi költségvetési

beszámolókra vonatkozóan megbízhatósági ellenõrzéseket végez.

4. A belsõ ellenõr ellenõrzési tevékenységét a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm.

rendelet, az államháztartásért felelõs miniszter által közzétett módszertani útmutatók, a Belsõ Ellenõrzési Kézikönyv és

nemzetközi belsõ ellenõrzési standardok, valamint az Állami Számvevõszék által kidolgozott módszertan alapján

folytatja le.

5. A belsõ ellenõr az általa lefolytatott ellenõrzésrõl ellenõrzési jelentést készít, amelyet az elnök elé terjeszt. Az Elnöki

kabinet a jelentést felveszi a Felügyeleti Tanács soron következõ ülésének napirendjére.

I.3. Jogi és hatósági fõosztály

I.3.1. Általános jogi és hatósági ügyek osztálya

I.3.1.1. Az Általános jogi és hatósági ügyek osztálya a jogszabály-elõkészítési tevékenysége keretében:

a) elkészíti az egészségbiztosítókat, az egészségbiztosítási szolgáltatásokat és az egészségügyi szolgáltatókat érintõ

jogszabályok megalkotására vonatkozó javaslattervezeteket, és

b) véleményezi az egészségügyi ellátásokat meghatározó jogszabályok tervezeteit.

I.3.1.2. Az Általános jogi és hatósági ügyek osztálya hatósági jogalkalmazó tevékenysége keretében:

a) javaslatot tesz az egészségbiztosítási szolgáltatásokra irányuló finanszírozási szerzõdések, valamint az

egészségbiztosítás körében kötött egyéb szerzõdések (a továbbiakban együtt: biztosítási szerzõdés) általános

szerzõdési feltételeinek jóváhagyására, továbbá – az Ellenõrzési Fõosztály, valamint a Módszertani és Informatikai

Fõosztály véleményének szükség szerinti kikérését követõen – kezdeményezheti e szerzõdési feltételek

módosítását,

b) vizsgálja az egészségbiztosítók és az egészségügyi szolgáltatók közötti szerzõdések szabályszerûségét, az

egészségszakmai szabályok teljesülését, a nyújtott szolgáltatások minõségét,

c) elbírálja a biztosítottak biztosítási jogviszony során igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos

panaszait, bejelentéseit és ezek, valamint hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárások keretében szükség

esetén jogkövetkezmények alkalmazását rendeli el,

d) vizsgálja az egészségbiztosítók szakmailag, minõségileg, a törvényeknek és a szolgáltatást igénybe vevõk

érdekeinek megfelelõ mûködését,

e) elbírálja az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal külföldi bizonyítvány elismerésével

kapcsolatban hozott határozatával szemben benyújtott fellebbezéseket,

f) elbírálja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve által, az egészségügyi szolgáltatásokkal

kapcsolatos méltányossági jogkörben hozott elsõfokú határozatával szemben benyújtott fellebbezéseket,

g) a Módszertani és Informatikai Fõosztállyal együtt végzi a gyógyszer, illetve a gyógyászati segédeszköz

rendeléshez használandó számítógépes program minõsítését,

h) a feladatkörébe tartozó ügyekben biztosítja a Felügyelet hatóságok és bíróságok elõtti jogi képviseletét, és

i) véleményezi és elkészíti a Felügyelet tevékenységét érintõ szerzõdéstervezeteket.
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I.3.2. Gyógyszerügyi osztály

I.3.2.1. A Gyógyszerügyi osztály a jogszabály-elõkészítési tevékenysége keretében:

a) elkészíti a gyógyszerellátást, és a gyógyszer, valamint a gyógyászatisegédeszköz-ismertetési tevékenységet

érintõ jogszabályok megalkotására vonatkozó javaslattervezeteket, és

b) véleményezi az a) pontban megjelölt tárgyköröket érintõ jogszabályok tervezeteit.

I.3.2.2. A Gyógyszerügyi osztály hatósági jogalkalmazó tevékenysége keretében:

a) kiadja a gyógyszer forgalmazója, illetve annak Magyarországon bejegyzett meghatalmazottja, valamint a

gyógyászati segédeszköz gyártója vagy annak meghatalmazott képviselõje részére – kérelemre – a gyógyszer,

gyógyászati segédeszköz ismertetésére vonatkozó engedélyt, és az ezek alkalmazásában álló gyógyszer- és

gyógyászatisegédeszköz-ismertetést végzõ személyeket nyilvántartásba veszi, és kiállítja számukra az ismertetõ

igazolványt,

b) nyilvántartást vezet a gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ismertetõ tevékenységet végzõ személyekrõl, és az

õket alkalmazó szervezetekrõl,

c) értesíti az állami adóhatóságot az ismertetõ engedély kiadásáról, illetve visszavonásáról,

d) ellenõrzi az ismertetõ tevékenység szabályainak megtartását,

e) ellenõrzi a gyógyszertárak szakmai függetlenségét és a gyógyszerellátás biztonságát szavatoló mûködését,

esetleges nem kívánatos magatartás-összehangolást,

f) eljárást folytat le a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésének szabályai megsértése esetén,

g) kérelemre hozzájárul az emberi alkalmazásra kerülõ, forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek és a

különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek esetében a gyártó és a forgalmazó közötti hatályos

szerzõdésekben szereplõ, és külön jogszabály szerint ebben maximálni rendelt árnál magasabb ár

alkalmazásához,

h) másodfokú eljárás keretében elbírálja

ha) a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatásba való befogadása tárgyában

benyújtott fellebbezési kérelmeket,

hb) a külföldi gyógykezelések társadalombiztosítási támogatására vonatkozó egészségbiztosító által hozott

határozat ellen benyújtott kérelmeket,

hc) a gyógyszertárak finanszírozási elõlege tárgyában elõterjesztett kérelmeket,

hd) az Országos Gyógyszerészeti Intézet által lefolytatott elsõfokú reklámfelügyeleti eljárásban hozott határozat

ellen benyújtott fellebbezési kérelmeket,

he) elbírálja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve által, gyógyszerrel vagy gyógyászati

segédeszközzel kapcsolatos méltányossági jogkörben hozott határozatával szemben benyújtott fellebbezési

kérelmeket,

i) szakhatósági állásfoglalást ad a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által lefolytatott elsõfokú reklámfelügyeleti

eljárásban, és

j) a feladatkörébe tartozó ügyekben biztosítja a Felügyelet hatóságok és bíróságok elõtti jogi képviseletét.

I.4. Módszertani és informatikai fõosztály

1. Piaci költségelemzésekkel szakmai segítséget nyújt a jogszabályban meghatározottnál magasabb gyógyszer-, illetve

gyógyászatisegédeszköz-ár alkalmazásához való hozzájárulás megalapozásához.

2. Minõsíti a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, valamint gyógyászati ellátás árhoz nyújtott támogatással történõ

rendelését elõsegítõ számítógépes rendszert.

3. A Módszertani és informatikai fõosztály nyilvános minõségértékelési rendszert mûködtet, amelynek keretében:

a) az egészségbiztosítókkal szerzõdéses jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltatók minõségének mérésére és

értékelésére alkalmas indikátorrendszert alakít ki és mûködtet;

b) ellenõrzi és értékeli az egészségügyi szolgáltatóknak az egészségbiztosítási szolgáltatásaira vonatkozó

minõségbiztosítási rendszereit;

c) kidolgozza – az Elnöki kabinettel együttmûködve – az egészségügyi szolgáltatók egészségbiztosítási

szolgáltatásaira vonatkozó minõségi mutatók nyilvános közzétételének rendjét;

e) az a) pontban meghatározott mutatók alapján évente minõsíti az egészségügyi szolgáltatókat.
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4. Véleményezi az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésének és zárszámadásának tervezetét.

5. Elõkészíti az éves értékelést az egészségbiztosítás helyzetérõl, mûködési feltételeinek alakulásáról.

6. Vizsgálat, illetve ellenõrzés kezdeményezését javasolhatja az Egészségbiztosítási Alap kezelésével és felhasználásával

összefüggõ kérdésekben.

7. A Módszertani és informatikai fõosztály elõkészíti a javaslattételt:

a) azokra az egészségügyi szolgáltatásokra, amelyeket a külön jogszabályok alapján a központi költségvetésbõl kell

finanszírozni,

b) a Felügyelet által vizsgálat alá vont biztosítási szerzõdések általános szerzõdési feltételeire vonatkozóan az

egészségbiztosítási rendszerre gyakorolt hatások értékelésének alapulvételével.

8. Hatáselemzéseket végez az egészségbiztosítási rendszer mûködésével kapcsolatban.

9. Létrehozza és mûködteti a Felügyelet adatbázisait, valamint irányítja e munkálatok szerzõdés alapján történõ

elvégzését.

10. A fõosztály végzi a Felügyelet honlapjának létrehozására és mûködtetésére vonatkozó informatikai feladatokat, illetve

irányítja e munkálatok szerzõdés alapján történõ elvégzését. A fõosztály részt vesz az informatikai kérdéseket érintõ

szabályzatok elkészítésében és aktualizálásában.

11. Az egészségügyi szolgáltatók által a Felügyelethez megküldött betegfogadásilista- és várólista-jelentésekrõl

nyilvántartást vezet és elemzést készít.

12. A fõosztály szükség esetén közremûködik az Ellenõrzési Fõosztály által végzett ellenõrzéseken.

I.5. Gazdasági Fõosztály

1. A Gazdasági Fõosztály a Felügyelet gazdálkodása körében általában:

a) határidõre biztosítja a Felügyeletet megilletõ bevételek (bírságok, díjak stb.) beszedését és a kiadások teljesítését;

b) gondoskodik a Felügyelet kezelésében lévõ ingatlanok (irodaépület) üzemeltetésérõl, karbantartásáról,

mûködési feltételeinek biztosításáról, védelmérõl;

c) koordinálja a Felügyelet összes beszerzését és gondoskodik a beruházások megvalósításáról;

d) gondoskodik a Felügyelet éves költségvetésének tervezésérõl, az elõirányzatok jogszabálynak megfelelõ,

hatáskörönkénti évközi módosításáról;

e) az elõirányzat-felhasználás során biztosítja a gazdálkodási lehetõségek és kötelezettségek összhangját;

f) gondoskodik a szabályszerû takarékos pénzgazdálkodásról;

g) biztosítja a házipénztár mûködését;

h) ellátja a munkaerõ-gazdálkodással kapcsolatos gazdasági feladatokat, a bérszámfejtéssel, egyéb juttatások és

járulékok számfejtésével kapcsolatos teendõket, és gondoskodik az ehhez kapcsolódó külsõ

adatszolgáltatásokról;

i) gondoskodik a Felügyelet rendeltetésszerû mûködéséhez szükséges – szabadkézi, kiemelt termékek –

beszerzések, szolgáltatások igénybevételének ügyintézésérõl, illetve nyilvántartásáról;

j) ellátja a fõkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartások szabályszerû, folyamatos vezetését;

k) elõkészíti az éves mérleget alátámasztó leltározást, gondoskodik szabályszerû lebonyolításáról, a leltár

ellenõrzésérõl és kiértékelésérõl;

l) a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérõl szóló kormányrendelet elõírásai szerint

évközi és éves beszámolót készít;

m) ellátja a felesleges készletek, elhasználódott eszközök hasznosításával, selejtezésével kapcsolatos feladatokat;

n) gondoskodik az államháztartással összefüggõ közérdekû adatok kötelezõ közzétételérõl, valamint a

tartozásállománnyal kapcsolatos havonkénti adatszolgáltatásról.

2. A Gazdasági Fõosztály a költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatai körében:

a) a szakmai szervezeti egységek közremûködésével javaslatot tesz a Felügyelet költségvetésének meghatározó

szempontjaira;

b) a költségvetési irányelvek figyelembevételével javaslatot tesz a Felügyelet prioritásainak meghatározására;

c) összeállítja és az elnök részére elõterjeszti a fõosztályok fejlesztési igényei alapján a prioritásoknak megfelelõen

kialakított témákat azok összegszerû megjelenítésével;

d) a PM Tervezési Köriratán alapulva összeállítja, kiadja a tervezési irányelveket, szempontokat, és ezeket a

fõosztályokkal egyezteti;

11. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2159



e) összeállítja a Felügyelet fejezeti szintû költségvetési javaslattervezetét;

f) összeállítja a költségvetési törvényjavaslat számszaki és szöveges fejezeti költségvetését;

g) jogszabályokban foglaltak szerint elõirányzat-felhasználási tervet készít; és

h) ellátja a költségvetési tervezéssel kapcsolatos makroelemzési feladatokat.

3. A Gazdasági Fõosztály ellátja az utazásokkal, külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos ügyintézést.

4. A Gazdasági Fõosztály végzi a kockázatelemzéseket, és mûködteti a kockázatkezelési rendszert a Felügyelet gazdasági

folyamataira vonatkozóan.

5. A Gazdasági Fõosztályon dolgozók munkakörének meghatározása szerint:

a) a gazdasági fõosztályvezetõ vezeti és ellenõrzi az irányítása alá tartozó szervezeti egység 1–4. pontokban

meghatározott tevékenységét, a pénzügyi-gazdasági feladatok tekintetében a jogszabályokban foglaltak szerint

az elnök helyetteseként jár el, valamint ellátja az 1. pont d), e) és n) alpontjában, a 2. pont a)–c), e), g) és h)

alpontjában és a 4. pontban,

b) a vagyongazdálkodási, beszerzési elõadó és raktáros ellátja az 1. pont b), c), i), k) és m) alpontjában,

c) a pénzügyi ügyintézõ, pénztáros végzi az 1. pont a), f), és g) alpontjában,

d) a számviteli ügyintézõ ellátja az 1. pont j) és l) alpontjában, valamint a 2. pont d) és f) alpontjában, és

e) a munkaügyi ügyintézõ végzi az 1. pont h) alpontjában és a 3. pontjában

megjelölt feladatokat.

6. A Gazdasági Fõosztály részt vesz a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok elkészítésében és folyamatos

aktualizálásában.

I.6. Ellenõrzési Fõosztály

1. Az Ellenõrzési Fõosztály ellenõrzi

a) hogy a finanszírozási szerzõdésbõl eredõ kötelezettség teljesítéséhez szükséges kapacitás megfelelõ minõségû és

mennyiségû rendelkezésre állása biztosított-e;

b) az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetõségét és minõségét,

c) általában az egészségbiztosítók egészségbiztosítási tevékenységének szabályszerûségét;

d) várólisták és betegfogadási listák megfelelõ vezetését, a Módszertani és Informatikai Fõosztály

közremûködésével;

e) az indikátorrendszerben szereplõ adatok megfelelõségét, és

f) az egészségügyi szolgáltatóknál az egyenlõ bánásmód érvényesülését.

2. Az Ellenõrzési Fõosztály közremûködik az egészségbiztosítók és az egészségügyi szolgáltatók közötti szerzõdések

szabályszerûségét, az egészségszakmai szabályok teljesülését, és a nyújtott szolgáltatások minõségét vizsgáló

ellenõrzések során.

3. A munkatervben meghatározott ütemezés alapján célzott ellenõrzéseket folytat le az egészségügyi szolgáltatóknál.

4. Kivizsgálja a biztosítottak biztosítási jogviszony során igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos

panaszait, bejelentéseit.

5. A bizonyítási eljárások keretében tanúmeghallgatásokat, tárgyalásokat, helyszíni ellenõrzéseket végez, helyszíni

szemlét tart, valamint lefoglalásokat foganatosít.

6. A hatósági döntést igénylõ ügyekben az ellenõrzéssel összefüggésben keletkezett vizsgálati anyagot – az adott

ügyben hozandó döntésre vonatkozó javaslatával egyidejûleg – továbbítja a Jogi és Hatósági Fõosztálynak.

7. Az Ellenõrzési Fõosztály egészségügyi területen szakmai segítséget nyújt a Felügyelet fõosztályainak.

IV. Kiadmányozási jogkörök

1. Az elnök kiadmányozza

a) a Felügyeleti Tanács hozzájárulásával gyakorolható hatáskörben kiadott iratot;

b) a központi államigazgatási szervek vezetõinek szóló iratot,

c) a nemzetközi szervezetek vezetõ tisztségviselõinek szóló iratot és

d) azt az iratot, amely vonatkozásában a kiadmányozás jogát magának tartotta fenn.

2. Az elnök a következõ iratokra vonatkozóan tartja fenn magának a kiadmányozási jogot:

a) a 100 000 forintot meghaladó összegû felügyeleti bírságot kiszabó határozatok;
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b) a másodfokú eljárásokat lezáró döntések,

c) eljárási határidõ meghosszabbításáról szóló rendelkezések és

d) a központi államigazgatási szervek, valamint regionális és megyei szerveik elsõ számú vezetõi és helyettes vezetõi

részére címzett megkeresések, kivéve a finanszírozási szerzõdés és mûködési engedély megküldése iránti

megkereséseket, valamint az áttételeket.

3. Az elnökhelyettes kiadmányozza az elnök akadályoztatása esetén az 1. pont szerinti ügyiratokat az 1. a) alpontban

foglaltak kivételével.

4. A fõosztályvezetõ kiadmányozza az 1. és 2. pontban foglaltak kivételével a szervezeti egységének feladatkörébe

tartozó ügyiratokat azzal, hogy

a) a Jogi és hatósági fõosztály vezetõje kiadmányozza a Jogi és hatósági fõosztály feladatkörébe tartozó ügyiratokat,

különös tekintettel a hatósági ügyekben hozott érdemi és eljárást lezáró döntésekre, más közigazgatási szervek

vezetõinek szóló irományokra;

b) a Jogi és Hatósági Fõosztály vezetõje által kiadmányozható irat esetében a Jogi és Hatósági Fõosztály ügyintézõje

is kiadmányozhatja az eljárás során hozott végzéseket, az ügy érdemében döntést nem tartalmazó irományt a

4. a) alpontban meghatározottak kivételével;

c) a gazdasági fõosztályvezetõ kiadmányozza a Gazdasági Fõosztály feladatkörébe tartozó olyan ügyiratokat,

amelyek esetében jogszabály nem írja elõ az elnök részérõl történt kiadmányozást.

5. A fõosztályvezetõ akadályoztatása esetén a 4. pont szerinti esetekben a fõosztályvezetõ-helyettes vagy más kijelölt

személy gyakorolja a kiadmányozási jogot.

6. Gazdálkodási jellegû vagy ilyen kihatású ügyekben a kiadmányozási, illetve a kötelezettségvállalási, utalványozási,

ellenjegyzési és érvényesítési jog a Felügyelet belsõ szabályzataiban foglaltakkal összhangban gyakorolható.

V. Iratkezelési szabályok

1. A Felügyeletnél az iratkezelés vegyes rendszerben mûködik. Az érkeztetés központilag, az Elnöki kabineten, az iktatás

pedig témakörök alapján különbözõ iktatókönyvekben, a Felügyelet Iratkezelési Szabályzatában részletezett rend

szerint történik.

2. Az iktatási nyilvántartást elektronikus iktatókönyvben kell vezetni. A Felügyelet iratkezelése a közfeladatot ellátó

szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekrõl szóló 24/2006. (IV. 29.)

BM–IHM–NKÖM együttes rendeletben foglaltak szerinti teljeskörûen tanúsított elektronikus iratkezelõ rendszerben

(iktatóprogram) történik.

3. A beérkezett iratokat a Felügyelet elnöke – távollétében az elnökhelyettes – szignálja. A Felügyelet elnöke az elnöki

kabinetfõnököt – és az õ távollétében más munkatársát – is kijelölheti az iratok szignálására. Az iratok szignálása az

adott irat elintézésére illetékes fõosztályvezetõ nevének feltüntetésével történik, a szignálás dátumának egyidejû

megjelölésével. A Felügyelet elnöke – távollétében az elnökhelyettes –, illetve az általa kijelölt személy az utasítását –

láttamozás, iránymutatás, információkérés stb. – és esetlegesen az ügyintézõ vagy együttmûködõ belsõ szervezeti

egység megnevezését a szignálás idejének megjelölésével rávezeti az iratra.

4. Az ügyintézésre kijelölt szervezeti egység vezetõje (akadályoztatása esetén a helyettesítésre kijelölt köztisztviselõ) a

szignált irat átvételét követõen a kijelölt munkatárs nevét (témafelelõs és együttmûködõ) a szignálás idejének

megjelölése mellett mind az ügyiraton, mind az iktatókönyvben feltünteti; intézkedését – láttamozás, utasítás,

iránymutatás, tájékoztatáskérés stb. – az ügyiraton, illetve lehetõség szerint az iktatókönyvben is rögzíti.

5. A szervezeti egység vezetõje által kiszignált iratokat az iktatásra kijelölt munkatárs az iktatókönyvben iktatja, majd – az

ügyirat elõzményének szerelését követõen, és fõszámra történõ iktatás esetén elõadói ív nyomtatása után – átadja az

ügyirat elintézésével megbízott ügyintézõnek.

6. Az ügyintézõ a jogszabályban és az Iratkezelési Szabályzatban elõírtak figyelembevételével, a határidõket betartva

intézi a számára átadott ügyiratokat.

7. A kiküldendõ iratokat az ügyintézõ kiadmányozásra átadja a kiadmányozásra jogosult személynek, az expediálásról és

a postázásról az erre kijelölt dolgozó gondoskodik.

8. Az irattárazás és az ügyiratok selejtezése a Felügyelet Iratkezelési Szabályzatában foglaltak szerint történik.
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1. számú melléklet

Organogram – Egészségbiztosítási Felügyelet

Összlétszám: 80 fõ

2. számú melléklet

Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek

Mérlegképes könyvelõ képesítéssel rendelkezõ pénzügyi elõadó, számviteli elõadó és könyvelõ munkakörben

foglalkoztatottak, amennyiben felsõfokú végzettséggel nem rendelkeznek.
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3. számú melléklet

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök

A következõ munkakörökben foglalkoztatott személyek az alábbiak szerint kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni:

a) az elnök az Egészségügyi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzat vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó

szabályai szerint;

b) az elnökhelyettes, és a Gazdasági Fõosztály vezetõje a jogviszony, beosztás létesítését megelõzõen, ezt követõen

évente, majd a jogviszony, beosztás megszûnését követõ harminc napon belül;

c) az elnöki kabinetfõnök a jogviszony, beosztás létesítését megelõzõen, ezt követõen évente, majd a jogviszony,

beosztás megszûnését követõ harminc napon belül;

d) a vezetõi megbízással, kinevezéssel rendelkezõ köztisztviselõ a megbízást, kinevezést megelõzõen, ezt követõn

ötévenként, majd a jogviszony, beosztás megszûnését követõ harminc napon belül;

e) a közbeszerzés során javaslattételre, döntésre vagy ellenõrzésre jogosult köztisztviselõ a jogviszony, beosztás

létrejöttét, munka- vagy feladatkör betöltését megelõzõen, ezt követõen évente, majd a jogviszony, beosztás

létrejöttét, munka- vagy feladatkör megszûnését követõ 30 napon belül,

f) a feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való

gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésû elõirányzatok tekintetében

javaslattételre, döntésre vagy ellenõrzésre jogosult köztisztviselõ a jogviszony, beosztás létrejötte, munka- vagy

feladatkör betöltése érdekében azt megelõzõen, ezt követõen kétévente, majd a jogviszony, beosztás létrejötte,

munka- vagy feladatkör megszûnését követõ 30 napon belül;

g) az ellenõri munkakörben foglalkoztatott köztisztviselõ a kinevezést, illetve a munkakör betöltését megelõzõen,

ezt követõn ötévenként, majd a jogviszony vagy munkakör megszûnését követõ harminc napon belül;

h) a Jogi és Hatósági Fõosztályon jogi elõadói munkakörben foglalkoztatott köztisztviselõ a kinevezést, illetve a

munkakör betöltését megelõzõen, ezt követõn ötévenként, majd a jogviszony vagy munkakör megszûnését

követõ harminc napon belül;

i) a Módszertani és Informatikai Fõosztályon foglalkoztatott köztisztviselõ, aki a feladatköréhez kapcsolódóan

ellenõrzésen vesz részt, a munkakör betöltését megelõzõen vagy az ellenõrzést megelõzõen, azt követõen

ötévente, majd a jogviszony vagy a munka- feladatkör megszûnését követõ 30 napon belül; és

j) az ellenõrzéseken, és a hatósági tevékenységben eseti jelleggel részt vevõ köztisztviselõnek az elsõ ellenõrzést,

illetve hatósági tevékenységet megelõzõen, azt követõen pedig, ha a korábbi ellenõrzésen, illetve a hatósági

tevékenységben való részvétele óta legalább öt év már eltelt, majd a jogviszony megszûnését követõ 30 napon

belül.

Az egészségügyi miniszter 8/2010. (V. 12.) EüM utasítása
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifõorvosi Hivatala
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/2006. (EüK. 21.) EüM utasítás módosításáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény

2. § (1) bekezdés d) pontjában és 74. § (1) bekezdésében foglaltak végrehajtására a következõ utasítást adom ki:

1. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifõorvosi Hivatala Szervezeti és Mûködési

Szabályzatáról szóló 7/2006. (EüK. 21.) EüM utasítás melléklete (a továbbiakban: SZMSZ) 14. §-a után kiegészül

a következõ alcímmel és 14/A. §-sal:

„Pályázati és Projektmenedzsment Programigazgatóság vezetõje
(programigazgató)

14/A. §

(1) A programigazgató a Hivatal vezetõ beosztású köztisztviselõje. Rendelkezik valamennyi olyan irányítási, döntési

jogosultsággal, amely szükséges az átfogó felelõsség érvényesíthetõségéhez és számonkérhetõségéhez.
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(2) A programigazgatót az országos tiszti fõorvos nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogköröket.

Helyettesítését a Projektmenedzsment Iroda vezetõje, vagy a Pályázati Iroda vezetõje látja el.

(3) A programigazgató a Programigazgatóság alkalmazottai vonatkozásában lefolytatja a kiválasztási eljárást.

(4) A programigazgató feladatai:

a) ellátja a Programigazgatóság irányítását;

b) elkészíti és kiadja az irányítása alá tartozó szervezeti egység ügyrendjét.

(5) A programigazgató a Hivatal kiemelt Projektjei tekintetében

a) irányítja a Projektek elõkészítését, a projektjavaslatok és pályázati dokumentáció összeállítását, a támogatási

szerzõdések elõkészítését és a projektmegvalósítási, projektzárási folyamatokat;

b) képviseli a Hivatalt, mint Projektgazdát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban NFÜ) felé;

c) a projektek támogatási szerzõdés szerinti megvalósításában önálló kötelezettségvállalási joggal képviseli a

Hivatalt,

d) a támogatási szerzõdések alapján a projektek elkülönült pénzügyi folyamatai biztosításához a Magyar

Államkincstárnál megnyitott elkülönített számlák felett rendelkezési jogot gyakorol,

e) az NFÜ támogatási szerzõdésekkel rendelkezõ fejlesztési Projektekben meghozza a közbeszerzési döntéseket,

együttmûködve a Hivatal közbeszerzésért felelõs szervezeti egységével;

f) felügyeli a Hivatal kiemelt projektjeinek költségvetését;

g) biztosítja a Projektek elõkészítésében és megvalósításában érintett – a Szolgálat központi és területi szerveivel

való – a belsõ szabályzatoknak, utasításoknak megfelelõ együttmûködést;

h) irányítja és felügyeli a Projektek kommunikációs stratégiájának kidolgozását és megvalósítását;

i) nyilatkozik a Projektek megvalósításával kapcsolatban, valamint irányítja a Projektek megvalósításával

kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátását;

j) meghozza a Projektek megvalósításával kapcsolatos döntéseket, az irodavezetõk és a projektmenedzserek

javaslatai alapján igazolja a teljesítéseket;

k) közvetlenül irányítja és ellenõrzi a Projektmenedzsment Iroda, valamint a Pályázati Iroda vezetõinek és a

projektmenedzserek feladatainak ellátását;

l) felügyeli és irányítja a Programigazgatóság szakmai munkáját, a közbeszerzési eljárások szakmai elõkészítését és

lebonyolítását, valamint a pénzügyi megvalósítás jogszabályban rögzített megvalósítását;

m) együttmûködik a Projektek megvalósításához, ellenõrzéséhez kapcsolódó jogszabályban és Támogatási

szerzõdésben elõírt szervezetekkel (NFÜ illetékes irányító hatóságok, közremûködõ szervezetek, Egészségügyi

Minisztérium, KEHI, ÁSZ stb.);

n) a Projektek szükségleteinek megfelelõ erõforrások (humán, anyagi, tárgyi) biztosítására, szükség esetén

átcsoportosítására tesz javaslatot.

(6) A programigazgató a Szolgálat pályázati projektjei tekintetében:

a) felügyeli, összehangolja a Szolgálat pályázati tevékenységeit;

b) felügyeli a pályázati adatbázis fenntartását;

c) gondoskodik a belsõ ügymenet kidolgozásáról és biztosítja annak betartását;

d) ellátja a feladatkörébe tartozó iratok kezelésével kapcsolatos feladatokat;

e) együttmûködik feladatkörén belül a tevékenységben érintett illetékes szervezeti egységekkel, a Szolgálat

központi és területi szerveivel, a társhatóságokkal, az Egészségügyi Minisztériummal.

(7) A programigazgató felelõs:

a) az eljárásrendek szerinti mûködési és beszámolási rend betartatásáért, a szakmai beszámolók, projekt

elõrehaladási jelentések határidõben való elkészítéséért és benyújtásáért;

b) a Programigazgatóság hatáskörébe tartozó valamennyi Projekt eredményes megvalósításáért és a

Programigazgatóság operatív mûködéséért.

2. § Az SZMSZ 19. §-a kiegészül a következõ g) ponttal:

(Közvetlenül az országos tiszti fõorvos irányítása alá tartoznak az alábbi szervezeti egységek)

„g) Pályázati és Projektmenedzsment Programigazgatóság.”
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3. § Az SZMSZ 28. §-a után kiegészül a következõ alcímmel és 28/A. §-sal:

„Pályázati és Projektmenedzsment Programigazgatóság

28/A. §

(1) A Pályázati és Projektmenedzsment Programigazgatóság a Hivatal önálló intézkedési kötelezettségvállalással

rendelkezõ szervezeti egysége.

(2) A Programigazgatóság az országos tiszti fõorvos közvetlen irányítása alá tartozik. A Programigazgatóság

alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az országos tiszti fõorvos gyakorolja, beleértve az alkalmazotti jogviszony

létesítését, módosítását, megszüntetését és a fegyelmi jogkör gyakorlását. Az országos tiszti fõorvos a

Programigazgatóság felügyeletét átruházhatja a helyettes országos tiszti fõorvosra.

(3) A Programigazgatóság feladatköre a Szolgálat minden szervezeti egységére kiterjed.

(4) A Pályázati és Projektmenedzsment Programigazgatóság Projektmenedzsment Irodára és Pályázati Irodára

tagolódik.

(5) A Projektmenedzsment Iroda a Hivatal európai uniós kiemelt projektjeivel kapcsolatos feladatkörében:

a) végzi a Hivatal pályázatainak elkészítését, valamint irányítja a megvalósítást végzõ belsõ és külsõ menedzsmentek

munkáját;

b) végzi a projektjavaslatok és pályázatok szakmai összeállítását, technikai és pénzügyi elõkészítését, a nyertes

pályázatok szerzõdéseinek elõkészítését;

c) végzi a projektek szakmai és pénzügyi megvalósítását és elszámolását,

d) projektnyilvántartást vezet a projektek szakmai és pénzügyi végrehajtásáról és irányítja a projektek

megvalósításával és fenntartásával összefüggõ dokumentációk (szakmai és pénzügyi jelentések stb.) elkészítését;

e) javaslatot tesz a projektek szükségleteinek megfelelõen erõforrás (humán, anyagi, tárgyi) biztosítására,

átcsoportosítására;

f) együttmûködik a pályázatokat kiíró, támogató szervezetekkel.

(6) A Pályázati Iroda a Szolgálat pályázatai tekintetében:

a) felügyeli, összehangolja a Szolgálat hazai és egyéb nemzetközi pályázati tevékenységeit;

b) összegyûjti, rendszerezi és továbbítja a hazai és egyéb nemzetközi pályázatokban való részvétel és közremûködés

lehetõségeivel kapcsolatos információkat;

c) rendszeres kapcsolatot tart fent a Szolgálat központi és területi szerveinek pályázati koordinátoraival;

d) pályázati nyilvántartást mûködtet, követi és elemzi a pályázati tevékenységet, támogatja a pályázók munkáját;

e) kidolgozza és közzéteszi a belsõ ügymenetet és biztosítja annak betartását;

f) együttmûködik feladatkörén belül a tevékenységben érintett illetékes fõosztályokkal, a Szolgálat központi és

területi intézeteivel, a társhatóságokkal, az Egészségügyi Minisztériummal;

g) ellátja a feladatkörébe tartozó iratok kezelésével kapcsolatos feladatokat.

(7) A kiemelt projektekhez kapcsolódó támogatás fogadására szolgáló elkülönített számla feletti rendelkezés, valamint

a kiemelt projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalási, ellenjegyzési és utalványozási rend és az ezekhez

kapcsolódó jogkörök és eljárás vonatkozásában a Hivatal belsõ szabályozó dokumentumaiban foglalt rendelkezések

kerülnek alkalmazásra.

4. § Az SZMSZ 4. számú függeléke helyébe jelen utasítás Melléklete lép.

5. § Ez az utasítás a Hivatalos Értesítõben történõ közzétételét követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ

napon hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter
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Melléklet a 8/2010. (V. 12.) EüM utasításhoz

4. számú függelék
„Az OTH SZERVEZETE
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IV. RÉSZ
Irányelvek, tájékoztatók

V. RÉSZ
Közlemények

Az Egészségügyi Minisztérium közleménye új, illetve módosított szakmai irányelvek, szakmai

protokollok kiadásáról�
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Az Egészségügyi Minisztérium
közleménye
az eltereléshez kapcsolódó, az elõzetes állapotfelmérést végzõ, a kábítószer-használatot kezelõ más ellátást biztosító egészségügyi
szolgáltatók jegyzékérõl*

Budapest Lorkamill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. V.9. 316-3926

Budapest Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság 1032 Budapest, Csobánka tér 6. 454-7500

Budapest Fõv. Önkorm. Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézet 1045 Budapest, Nyár u. 42. 369-2011

Budapest Nyárády Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 1065 Budapest, Nagymezõ u. 21. (30) 417-7010

Budapest Nyárády Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/a. (30) 417-7011

Budapest Fõv. Önkorm. Péterfy Sándor u.-i Kórház -Rendelõint. és Baleseti Kp. 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20. 461-4700

Budapest Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 1089 Budapest, Korányi Sándor u. 3/a. 314-1210

Budapest Szent Rókus Kórház és Intézményei 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2. 235-6500

Budapest Kék Pont Drogkonzultációs Kp. és Drogambulancia Alapítvány 1095 Budapest, Gát u. 25.1.8. 215-7833

Budapest Kék Pont Drogkonzultációs Kp. és Drogambulancia Alapítvány 1039 Budapest, Lukács György u. 3. 454-0876

Budapest Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri. 1096 Budapest, Nagyvárad tér 1. 455-5700

Budapest Föv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri. 1097 Budapest, Gyáli út 5-7. 455-8101

Budapest Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri. 1097 Budapest, Füleki u. 12. 455-5700

Budapest Föv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri. 1097 Budapest, Gyáli út 17-19. 455-8101

Budapest Neuro-Med Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság 1095 Budapest, Gát u. 25. 215-1734

Budapest Fõv. Önkorm. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet 1101 Budapest, Liget u. 10. 262-5465

Budapest Fõv. Önkorm. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet 1173 Budapest, Pesti út 84. 257-0261

Budapest Emberbarát Alapítvány 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 431-9792

Budapest Emberbarát Alapítvány 1101 Budapest, Gyöngyike u. 4. 431-9792

Budapest Gyógyír XI. Szolgáltató Közhasznú Társaság 1221 Budapest, Magasház 3. 362-4640

Budapest Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 1238 Budapest, Grassalkovich u. 104. 287-3863

Budapest Senabil Gulf-Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 1238 Budapest, Grassalkovich u. 104. 319-7361

Budapest Fõv. Önkorm. Szent János Kórhaza és Észak-Budai Egyesített Kórházai 1125 Budapest, Diós árok 1. 458-4510

Budapest Föv. Önkorm. Szent János Kórháza és Észak-Budai Egyesített Kórházai 1028 Budapest, Pozsonyi u. 10. 376-5322
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Budapest Nikotinmentes Egészségügyi Szolgáltató Bt. 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. fsz. 8. (30) 934-6735

Budapest Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház 1135 Budapest, Lehel u. 59. 451-2600

Budapest Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Addiktológiai Gondozó 1101 Budapest, Liget u. 10. 260-6676

Budapest Zuglói Egészségügyi Szolgálat 1146 Budapest, Hermina út 7. 469-3800

Budapest Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye 1151 Budapest, Fõ u. 71. 307-6327

Budapest Budapest XV. Kerületi Önkorm. Egészségügyi 1152 Budapest, Arany János u. 79. 307-6327

Budapest XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1165 Budapest, Baross Gábor u. 51. 401-0435

Budapest Budapest Föv. XIX. Kerületi Önkorm. Kispesti Egészségügyi Intézete 1193 Budapest, Táncsics Mihály u. 40. 347-5900

Budapest Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház 1204 Budapest, Köves út 1. 289-6200

Budapest Csepeli Egészségügyi Szolgálat 1214 Budapest, Csikó sétány 9. 427-5171

Budapest Segély Helyett Esély Alapítvány 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21-23. 226-8433

Budapest Dr. Funk Sándor 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/a. 451-2600

Budapest Dr. Csorba és Dr. Csorba Egészségügyi Szolgáltató BT. 1165 Budapest, Baross Gábor u. 51. (30) 539-4595

Budapest Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet 1108 Budapest, Kozma u. 13. 260-0225

Budapest Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. 254-0021

Budapest Pszicho-Condi Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 1097 Budapest, Gyáli út 17-19. 357-1133

Budapest Pszichomed Pszichoterápiás és Pszichológiai Tanácsadó Közk. Társ. 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2. 266-0000

Budapest Ébredések Alapítvány 1089 Budapest, Kálvária tér 5. 334-1550

Budapest Dr. Peti Erzsébet Mária 1154 Budapest, Pöltenberg u. 53. 416-5433

Budapest Dr. Csorba Csilla 1075 Budapest, Király u. 1/e. (30) 431-7460

Budapest PRÍMA-90 PARI és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság 1036 Budapest, Kiskorona u. 20. 212-6044

Budapest Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 5-11. 475-5500

Budapest Budapesti Fegyház és Börtön 1108 Budapest, Kozma u. 13. 432-5900

Budapest Pestszentlõrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Kft 1183 Budapest, Vándor Sándor u. 1. 297-1210

Baranya Leo Amici 2002 Addiktológiai Leo Alapítvány 7300 Komló, Bajcsy Zsilinszky u. 30. (72) 482-903

Baranya Baranya M-i Önk. Közeü-i Nark. Fiatalokat Gyógyító Fogl. Közalap. 7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 6. (72) 315-083

Baranya Baranya M-i Önk. Közeü-i, Nark. Fiatalokat Gyógyító Fogl. Közalap. 7720 Pécsvárad, Erzsébet u. 1. (72) 465-307

Baranya Kovácsszénája Mérföldkõ Egyesület 7678 Kovácsszénája, Fõ utca 24. (72) 498-791

Baranya Pécs Megyei Jogú Város Egyesített EU-i Int. Igazgatósága 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2. (72) 255-833

Baranya Bethania Rehabilitációs Otthon Alapítvány 7818 Siklós (Máriagyûd), Tenkes u. 9. (72) 579-203

Baranya Szigetvári Eü-i Ellátó és Szolg. Korlátolt Felelõsségû Társaság 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7. (73) 500-511

Baranya Mohács Város Kórháza 7700 Mohács, Szepessy tér 7. (69) 511-150

Baranya Eü-Med Kft. 7300 Komló, Pécsi út 1. (72) 581-056

Baranya Siklósi Kórház Nonprofit Kft. 7800 Siklós, Baross Gábor utca 6. (72) 352-411

Baranya Baranya Megyei Kórház 7624 Pécs, Nyár u. 8. (72) 518-500

Baranya Dr Nagyidainé Dr Pórszász Gertrúd Mária 7623 Pécs, Nagy Lajos király u. 10/b. (30) 994-9602

Baranya Pszichopraxis Bt. 7624 Pécs, Mártírok 17. (30) 993-8562

Bács-Kiskun Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete 6000 Kecskemét, Wéber Ede u.12. (76) 485-300
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Bács-Kiskun Kalocsai Fegyház és Börtön 6300 Kalocsa, Szt. István Király u. 26. (78) 476-653

Bács-Kiskun Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 6000 Kecskemét, Mátyási u. 2. (76) 483-640

Bács-Kiskun Bács-Kiskun Megyei Kórház és Rendelõintézet 6000 Kecskemét, Izsáki u. 5. (76) 516-700

Bács-Kiskun Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft 6400 Kiskunhalas, Dr. Monspart L. u. 1. (77) 522-000

Bács-Kiskun Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft 6200 Kiskõrös, Petõfi tér 12. (77) 522-000

Bács-Kiskun Városi Kórház-Rendelõintézet Gyógyfürdõ és Rehabilitációs Központ 6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. (76) 463-222

Bács-Kiskun Bajai Kórház 6500 Baja, Rókus u. 10. (79) 425-575

Bács-Kiskun Sanitárium Orvosi és Kereskedelmi Szolgáltató Bt.-Dr. Juhász Márta 6300 Kalocsa, 48-as Házak VII. u. 3. (78) 462-044

Békés Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelõintézet 5630 Békés, József A. u.5. (66) 411-754

Békés Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelõintézet 5630 Békés, Vásárszél u. 2. (66) 411-754

Békés Réthy Pál Kórház 5600 Békéscsaba, Szent István tér 12. (66) 441-411

Békés Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 5540 Szarvas, Vasút utca 46-48- (66) 514-300

Békés Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza 5900 Orosháza, Könd u. 59 (68) 411-756

Békés Pándy Kálmán Kórház 5700 Gyula, Sitka u. 1., 5520 Szeghalom,
Szabolcs vezér u. 9.

(66) 526-526

Békés Békés Megyei Körös-Menti Szociális Szolgáltató Centrum 5931 Nagyszénás, Orosházi út 55. (68) 543-250

Borsod-Abaúj-Zemplén B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Erzsébet Kórház-Rendelöíntézet 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok u. 9. (47) 525-300

Borsod-Abaúj-Zemplén DE OEC Kazincbarcika Kórház Kft. 3700 Kazincbarcika, Május 1. u. 56. (48) 514-800

Borsod-Abaúj-Zemplén Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. 3800 Ózd, Béke u. 1. (48) 574-425

Borsod-Abaúj-Zemplén Misek Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató
Kórház Nonprofit Kft.

3533 Miskolc, Kerpely A. u. 1. (46) 531-700

Borsod-Abaúj-Zemplén Misek Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató
Kórház Nonprofit Kft.

3533 Miskolc, Kórház u. 1. (46)531-700

Borsod-Abaúj-Zemplén Misek Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató
Kórház Nonprofit Kft.

3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. (46) 555-600

Borsod-Abaúj-Zemplén Drogambulancia Alapítvány 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. (46) 431-310

Borsod-Abaúj-Zemplén Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon 3741 Izsófalva, Mária táró 13. (48) 351-050

Borsod-Abaúj-Zemplén Encs Város Területi Egészségügyi Központ 3860 Encs, Gagarin u. 3. (46) 587-395

Borsod-Abaúj-Zemplén Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet 3900 Szerencs, Bekecsi u. 10. (47) 361-558

Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospatak Városi Önkormányzat Rendelõintézete 3950 Sárospatak, Comenius u. 20. (47) 513-110

Csongrád Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ 6726 Szeged, Fésû u. 4. (62) 436-353

Csongrád Dr. Bugyi István Kórház 6600 Szentes, Sima F. u. 44-58. (63) 313-244
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Csongrád Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelöintézet 6900 Makó, Kórház u 2 (62) 511-151

Csongrád Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5. (63) 570-800

Csongrád Erzsébet Kórház-Rendelõintézet 6800 Hódmezõvásárhely, Imre J. u. 2. (62) 532-222

Csongrád SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 6722 Szeged, Semmelweis u. 6. (62) 544-000

Csongrád SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 6725 Szeged, Kálvária sugárút 57. (62) 490-590

Fejér Dr. Bányai Béla 8130 Enying, Dózsa Gy u. 28. (22) 372-974

Fejér Dr. Horváth Ilona Gyöngyi 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 2. (20) 978-7650

Fejér Dr. Karászi Márton 8000 Székesfehérvár, Királysor 46. (22) 311-595

Fejér Dr. Karászi Márton 8130 Polgárdi, Somlyói u. 2/a (22) 366-034

Fejér Pákozdi és Fia Ker. és Mezõgazd. Bt. 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 5. fszt. 1. (20) 964-3905

Fejér Fejér Megyei Szent György Kórház 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. (22) 535-500

Fejér Fejér Megyei Szent György Kórház 8130 Enying, Szabadság tér 15, (22)372-194

Fejér Mór Városi Kórház-Rendelõ intézet 8060 Mór, Kórház u. 21. (22) 407-119

Fejér Közép-Dunántúli Országos Büntetés végrehajtási Intézet Baracska 2471 Baracska, Annamajor (I.sz. rendelõ) 0. (22) 454-023

Fejér Magyar Ref. Egyház Kallódó Ifj. Mentõ Misszió 2465 Ráckeresztúr, Rákóczi F. u. 45. (25) 522-100

Fejér Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. 2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6. (25) 550-100

Gyõr-Moson-Sopron Activitae Kft. 9315 Sobor, Kossuth u. 7-9. (96) 287-260

Gyõr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár Város Önkorm. Karolina Kórház- Rendelõintézete 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. (96) 574-600

Gyõr-Moson-Sopron Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9000 Gyõr, Zrínyi u. 13. (96) 418-244

Gyõr-Moson-Sopron Dr. Fodor Bernadett 9024 Gyõr, Szigethy A. u. 109. (30) 320-7066

Gyõr-Moson-Sopron Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház 9400 Sopron, Gyõri u. 15. (99) 312-120

Hajdú-Bihar Kenézy Kórház Kft. 4031 Debrecen, Bartók Béla 2-26. (52) 511-777

Hajdú-Bihar Kenézy Kórház Kft. 4031 Debrecen, Bethlen u. 11-17. (52) 513-613

Hajdú-Bihar Kenézy Kórház Kft. 4024 Debrecen, Varga u. 1. (52) 454-937 (52)
349-920

Hajdú-Bihar Gróf Tisza István Kórház 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. (54) 507-555

Hajdú-Bihar Egészségügyi Járóbeteg Központ Szolgáltató Nonprofit Kft 4024 Debrecen, Varga u. 1. (52) 513-613

Hajdú-Bihar Császár-Máté Oktató Bt 4031 Debrecen, Nyugati u.5-7. (52) 422-873

Heves Heves Megyei Önkormányzat Kórháza Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Kiemelkedõen Közhasznú Kft

3300 Eger Markhot Ferenc út 1-3 (36) 411-444

Heves Bugát Pál Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22 (37) 312-492

Heves T+T Humán Szolgáltató és Oktató Bt. (Dr. Balázs István) 3000 Hatvan, Kossuth Lajos tér 24 (20) 967-9749

Heves Dr. Szigethy Egészségügyi és Kulturális Szolgáltató Bt. 3300 Eger, Kolozsvári út 49 (30) 963-6989

Jász-Nagykun-Szolnok Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa út 48. (59) 507-102

Jász-Nagykun-Szolnok Városi Egészségügyi Központ 5440 Kunszentmárton, Kossuth L. út 5. (56) 461-252

Jász-Nagykun-Szolnok Városi Kórház Eü.-i Szolgáltató Kft. 5400 Mezõtúr, Kossuth út 7-11. (56) 550-440

Jász-Nagykun-Szolnok Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 5000 Szolnok, Tófenék út 17. (56) 378-460

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház 5000 Szolnok, Tószegi út 21. (56) 503-603
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Komárom-Esztergom Kom. Esztergom M-i Önkorm. Szt. Borbála Kórház- III. telephely 2800 Tatabánya, Újsor 6. (34) 514-350

Komárom-Esztergom Kom. Esztergom M-i Önkorm. Szt. Borbála Kórház -II. telephely 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. (34)515-488

Komárom-Esztergom Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom, Petõfi u. 26-28. (33) 542-300

Komárom-Esztergom Magyar Kékkereszt Egy. és Ref. Iszákosmentõ Misszió Alk. Szakint. 2027 Dömös, Dózsa Gy. u. 12-14. (33) 482-310

Komárom-Esztergom Selye János Kórház, Rendelõintézet 2900 Komárom, Beöthy Zsolt u.4. (34) 344-088

Komárom-Esztergom Pszichotrop Gyógyító, Egészségnevelõ és Oktató Bt. 2942 Nagyigmánd, Kurtasor u.26 (34) 356-273

Nógrád Dr. Kenessey Albert Kórház -Rendelõintézet 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127 (35) 505-000

Nógrád Margit Kórház 3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17. (32) 561-000

Nógrád Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56. (32) 522-000

Nógrád Nógrádi Utánképzö Oktatási Betéti Társaság (magánrendelés) 2660 Balassagyarmat, 16-os Honvéd 1. (30) 938- 0900

Pest Dr. Han Egészségügyi Szolgáltató Bt. 2089 Telki, Kórház fasor 1. (26) 350-248

Pest Gáva Orvosi Szolgáltató Betéti Társaság 2330 Dunaharaszti, Vörösmarty út 17-19 (24) 340-5315

Pest Toldy Ferenc Kh.-Ri. Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Társaság 2700 Cegléd, Törteli út 1-3. (53) 310-011

Pest Dr. Marshal György 2252 Tóalmás, Alsóboldogkáta 1. (20) 571-5260

Pest "Europ-Med" Orvosi Szolgáltató KFT. Egészségügyi Központ 2040 Budaörs, Kossuth L. u. 9. (23) 445-499

Pest Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Kht. Szakkórháza 2013 Pomáz-Kiskovácsi hrsz: 0311/1 (26) 325-620

Pest Nagykáta Város Szakorvosi Rendelõintézete 2760 Nagykáta, Dózsa György utca 25. (29) 440-059

Pest Telki Kórház Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság 2089 Telki, Kórház fasor 1. (26) 350-248

Pest Silling és Társa Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság 2600 Vác, Kosdi u. 2. (27) 312-800

Pest Szakorvosi Rendelõintézet Monor 2200 Monor, Deák Ferenc utca 9. (29) 412-360

Pest Szentendre Város Önkormányzata Egészségügyi Intézményei 2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 34. (26) 312-407

Pest Szob Város Szakorvosi Rendelõintézete 2628 Szob Ipolysági u. 3. (27) 370-073

Pest Tormay Károly Egészségügyi Központ 2100 Gödöllõ, Ady E. sétány. 56. (28) 420-655

Pest Vác Város Önk.Jávorszky Ödön Kórház-Rendelöintézet 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. (27) 314-522

Pest Evang. Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Szenvedélybet. Rehab. Otthona 2330 Dunaharaszti, Vörösmarty u.17-19. (24) 531-185

Pest KAFAKOS Egészségügyi Kutató, Tanácsadó-Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

2364 Ócsa, Székes u. 6. 398-0162

Pest Kék Duna Egészségközpont Kft 2133 Szõdliget, Duna part 2. (27) 590-000

Pest Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete 2316 Tököl, Ráckevei u. 6. (24) 489-700

Pest Lorkamill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság 2092 Budakeszi, Fõ u. 92. (23) 451-337

Somogy Baranya Megyei Önk. Közeü-i Nark. Fiatalokat Gyógy. Foglalk. Közalap. 7400 Kaposvár, Béke u. 47. (82) 511-634

Somogy Barcs Város Önkormányzat Járóbetegellátó Intézmények 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 72. (82) 565-371
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Somogy Nagyatád Med Egészségügyi Kft. 7500 Nagyatád, Bajcsy Zs. u. 1. (82) 504-400

Somogy Diótörés Alapítvány 8660 Lulla, Petõfi S. u. 4. (84) 525-253

Somogy Marcali Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézete 8600 Marcali, Kossuth L.u.42. (85) 501-100

Somogy Kaposi Mór Oktató Kórház 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32. (82) 501 300

Szabolcs-Szatmár-Bereg Dr. Beszterci Felicia 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 8. 1. em. 2. (30) 915-4055

Szabolcs-Szatmár-Bereg Dr. Beszterci Felicia 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 33 (30) 915-4055

Szabolcs-Szatmár-Bereg Jósa András Oktató Kórház 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 62. (42) 402-374

Szabolcs-Szatmár-Bereg Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház 4320 Nagykálló, Bátori u. 26. (42) 563-800

Szabolcs-Szatmár-Bereg Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13. (42) 563-800

Szabolcs-Szatmár-Bereg Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház 4400 Nyíregyháza, Árpád u. 41 JA (42) 563-800

Tolna Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszió Támogató Alapítvány 7163 Möcsény-Zsibrik, Petõfi u. 13. (74) 409-375

Tolna Tolna Megyei Önk. Balassa János Kórháza 7100 Szekszárd, Palánki u.2. (74) 501-600

Tolna Paks Város Rendelõintézete 7030 Paks, Barátság u. 2. (75) 519-040

Vas megye Dr. Markusovszky L. Ált. Rehab. és Gyógyfürdõkh. Egyetemi Okt. Zrt. 9700 Szombathely, 11-es Huszár u. 118. (94)311-260

Vas megye Önkormányzati Kórház Sárvár 9600 Sárvár, Ady E.u. 2. (95) 320-748

Vas megye Dr. Grósz Pál Sándor 9500 Celldömölk, Kossuth u. 5. (95) 420-431

Vas megye Kemenesaljái Egyesített Kórház 9500.Celldömölk, Kossuth u. 5. (95) 420-431

Vas megye Kemenesaljái Egyesített Kórház - Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet 9551 Mesteri-Intaháza (95) 445-154

Vas megye Vasútegészségügyi Kht. Eü. Központ 9700 Szombathely, Vasút u. 43. (94) 312-061

Veszprém Alkohol-Drogsegély Ambulancia 8456 Noszlop, Alkotmány u. 20. (88) 234-411

Veszprém Alkohol- Drogsegély Ambulancia 8200 Veszprém, Pápai u 37/b (88) 421-857

Veszprém Alkohol- Drogsegély Ambulancia 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. (89) 514-000

Veszprém Gróf Esterházy Kórház 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. (89) 514-002

Veszprém Veszprém Megyei Kórház 8200 Veszprém, Komakút tér 1. (88) 556-000

Veszprém Veszprém Megyei Kórház 8330 Sümeg, Kompanik Zs. U. 6. (87) 352-444

Zala Megye Zala Megyei Kórház 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 46-48. (92) 507-500

Zala Megye Zala Megyei Kórház 8900 Zalaegerszeg, Külsökórház u. 1. (92) 507-500
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VI. RÉSZ
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye
a 2010. március hónapban finanszírozási elõlegben részesített gyógyszertárakról

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

támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/A. §-a alapján 2010. március hónapban

3 millió forint finanszírozási elõlegben részesített gyógyszertárak a következõk:

Megye Patikakód Patikanév Helyiség Engedély száma

02 0277 MAJORANNA PATIKA RÉM 11953-10-629/4/2010.

02 0265 HUNNIA GYÓGYSZERTÁR KUNBAJA 13395-10-686/4/2010.

02 0274 BOROSTYÁN PATIKA MISKE 12029-10-742/2/2010.

02 0134 BALLÓSZÖGI GYÓGYSZERTÁR BALLÓSZÖG 15376-10-752/4/2010.

02 0231 MÁLYVA GYÓGYSZERTÁR FOKTÕ 13802-10-754/3/2010.

02 0256 VÉDANGYAL GYÓGYSZERTÁR BÁCSBORSÓD 13103-10-828/2/2010.

02 0291 HERBA PATIKA USZÓD 15387-10-841/4/2010.

02 0227 MEDICINÁLE PATIKA DÁVOD 15384-10-905/2/2010.

02 0245 KATYMÁRI GYÓGYSZERTÁR KATYMÁR 16024-10-941/2/2010.

04 0402 DOLORES GYÓGYSZERTÁR GIRINCS 12025-10-751/2/2010.

06 5066 ÕRS PATIKA SÁRBOGÁRD 2958-0/2010-0004JKF

07 0107 PELIKÁN GYÓGYSZERTÁR KÓPHÁZA 20567-10-1008/4/2010.

08 5088 BÁRÁNDI GYÓGYSZERTÁR BÁRÁND 15381-10-936/2/2010.

12 5160 ARANYKORONA GYÓGYSZERTÁR VÁMOSMIKOLA 14533-10-574/5/2010.

12 5167 DIÓFA GYÓGYSZERTÁR NYÁREGYHÁZA 13519-10-857/4/2010.

13 0166 PATIENTIA BALATONSZEMES 14530-10-879/2/2010.

13 0156 AMBRÓZIA GAMÁS 16577-10-962/2/2010.

16 5043 LEVENDULA MAGYARKESZI 13690-10-860/2/2010.

18 5063 SZENT BENEDEK GYÓGYSZERTÁR HAJMÁSKÉR 11985-10-724/2/2010.

18 5075 NYÍR GYÓGYSZERTÁR NYIRÁD 19280-10-1042/2/2010.

19 0024 ARANYÁG ZALABÉR 12024-10-750/2/2010.

19 0021 DEÁK FERENC SÖJTÖR 13405-10-842/2/2010.

19 0030 MARGARÉTA KEHIDAKUSTÁNY 13937-10-871/2/2010.

19 0033 EZÜST KEHELY HAHÓT 17073-10-972/2/2010.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
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Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye
a 2010. április hónapban finanszírozási elõlegben részesített gyógyszertárakról

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

támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/A. §-a alapján 2010. április hónapban

3 millió forint finanszírozási elõlegben részesített gyógyszertárak a következõk:

Megye Patikakód Patikanév Helyiség Engedély száma

07 0147 EZÜSTHÁRS GYÓGYSZERTÁR NAGYCENK 22494-10-170/2/2010.

08 5102 SZENT ANTAL GYÓGYSZERTÁR BEREKBÖSZÖRMÉNY 20569-10-1092/2/2010.

10 0243 FLÓRA PATIKA MOCSA 20650-10-1056/2/2010.

10 0123 KIGYÓ GYÓGYSZERTÁR BAJÓT 20648-10-1055/2/2010.

12 5090 DYANTHUS GYÓGYSZERTÁR SÓSKÚT 27830-10-1306/2/2010.

18 5082 SZENTGÁLI PATIKA SZENTGÁL 22101-10-1164/2/2010.

19 0043 SZENT ANTAL GYÓGYSZERTÁR ZALASZÁNTÓ 20654-10-1075/2/2010.

19 0046 IRISZ GYÓGYSZERTÁR VONYARCVASHEGY 20642-10-1076/2/2010.

19 0020 MEGVÁLTÓ GYÓGYSZERTÁR PÁKA 25423-10-1253/2/2010.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

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. Simon Lajos

orvos

sz.o.okl.

(pszichiátriai orvosi

rehabilitáció)

EFSZSZTB 1062/2005. április 30. napjától
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Általános tudnivalók 
Tisztelt Olvasók! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rövidítésjegyzék 

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

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

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

= magyar állampolgárság 

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

= Orvosok (Gyógyszerészek) Országos  
Nyilvántartása 

OONYI/ 
GYONYI 

= Orvosok (Gyógyszerészek) Országos 
Nyilvántartásba vételéről szóló igazolvány 

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

= szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél 

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

 
A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet, valamint az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai mini-
mumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009 (VI. 18.) EüM rendelet alapján pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium 
Állami Egészségügyi Központ, Kórházhigiéniai Osztály osztályvezető munkakörének ellátására az alábbi feltételekkel: 

Az osztályvezető feladata: a kórház infekciókontroll tevékenységének irányítása, valamint a Kórházhigiéniai Osztály vezetői 
munkaköréből adódó feladatok ellátása. 

A munkakör közalkalmazottal tölthető be. 

Munkavégzés helye: a HM Állami Egészségügyi Központ Róbert Károly körúti telephelye.  

A munkakör betöltésének várható ideje: a nemzetbiztonsági ellenőrzést követően legkorábban 2010. július 26. 

Pályázati feltételek: 
– büntetlen előélet, kizárólag magyar állampolgárság; 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– közegészségügyi-járványtani szakorvosi végzettség; 

– legalább 10 éves vezetői gyakorlat; 

– legalább 10 éves kórházi gyakorlat kórházhigiénés szakterületen; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elnyerése esetén az osztályvezetői munkakör betöltésének feltétele a HM Állami Egészségügyi Központ szervezeti 
és működési szabályzat fontos és bizalmas munkakörökre vonatkozó melléklete alapján a szükséges biztonsági feltételeknek 
való megfelelés, melynek tisztázása a kinevezést megelőzően „B” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásával történik.  

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

– a pályázó szakmai elképzelésének rövid vázlatát; 

– az osztályvezetői munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzővel hitelesített másolatait; 

–  a szakképesítést igazoló okiratok közjegyzővel hitelesített másolatait; 

– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról; 

– érvényes erkölcsi bizonyítványt, amely legkésőbb a pályázó meghallgatásáig benyújtható; 

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

– referenciákat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– surveillance tapasztalat; 

– minőségbiztosítási menedzser MBA-végzettség; 

– öt év közigazgatási gyakorlat járványügyi szakterületen, 

– idegen nyelv ismerete. 

Az osztályvezetőtől elvárt kompetenciák: 
– csapatmunka, csapatépítő képesség; 

–  konfliktuskezelés, jó kapcsolatteremtő képesség; 

– önállóság, határozott fellépés. 

Az osztályvezetői megbízás időtartama: a pályázat elnyerése esetén határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony 
jön létre határozatlan időtartamra szóló vezetői kinevezéssel. 

Illetmény, juttatások: a közalkalmazotti bértábla figyelembevételével kötött megállapodás alapján, valamint a Magyar Hon-
védség közalkalmazottait 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 óráig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton. A pályázati kiírás, valamint az internetes oldalon történő megjele-
nés dátuma a Hivatalos Értesítőben is közzétételre kerül. 

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a HM Állami Egészségügyi Központ, Kórházhigiéniai Osztály osztályvezető munkakörre”. 

A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni: Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Főosztály, 1885 Budapest, Pf. 25 (szemé-
lyesen: Budapest X., Zách u. 4. XII. épület, földszint 21.). 
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A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a honvédelmi miniszter által összehívott előkészítő bizott-
ság véleményezi, a pályázókat személyesen meghallgatja a jelentkezési határidő lejártát követő 21 napon belül. 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. 

A pályázatról érdeklődni lehet a HM Személyzeti Főosztályon az 1/398-4653-as, továbbá az 1/474-1111-es telefonszámokon, 
valamint az 1/236-5111-es telefonszám 57-769-es mellékén (HM 02-2-57-769) Deme Balázs 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 

    

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum elnöke pályázatot hirdet az Általános Orvostudományi Kar 
Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszékére klinikai főorvosi munkakör betöltésére 2010. november 1-jétől. 

Általános pályázati feltétel: 
– büntetlen előélet és cselekvőképesség; 

– a szakorvosi képesítés megszerzésétől számított legalább 12 éves szakmai gyakorlat vagy 4 éves tevékenység egyetemi 
adjunktusi beosztásban; 

– legalább 10 éves tapasztalat a felsőoktatásban; 

– gyakorlat az adott szakterületen osztály-, szakrendelés-, részlegvezetés terén; 

– a szakterületének mélyreható ismerete, részvétel a gyakorlati betegellátásban; 

– részvétel a szakmai közéletben; 

– publikációs tevékenység szakmai folyóiratokban; 

– alkalmasság tantermi előadások, szemináriumok tartására; 

– középfokú „C” típusú nyelvvizsga. 

Legfontosabb munkaköri feladatok: 
– részvétel a graduális, posztgraduális oktatásban; 

– gyermektraumatológiai szakrendelés vezetése; 

– kiemelkedően aktív részvétel a betegellátás területén; 

– a tanszék betegellátással kapcsolatos szervezési munkájának segítése szakmai bizottságokban; 

– oktatótevékenységen belül diplomamunka témák megjelenítése, diplomamunkán dolgozó hallgatók munkájának segítése, 
diplomamunkák bírálata. 

Speciális pályázati feltétel: 
– traumatológia, igazságügyi orvostan szakvizsga; 

– egészségügyi szakmenedzser végzettség; 

– orvosjogász képesítés. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– a pályázó személyi adatait, lakcímét; 

– a pályázó munkahelyének megnevezését, munkakörét, beosztását, munkaköri besorolását; 

– szakmai, gyógyító, valamint oktatói és tudományos munkáját, annak eredményeit. 

A pályázati kérelemhez csatolni kell: 
– személyi adatlapot; 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– diploma másolatát; 

– szakvizsga-bizonyítvány másolatát; 

– nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát; 

– közlemények jegyzékét; 

– különlenyomatait; 
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– érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

– „Orvosok Országos Nyilvántartási Száma” igazolvány másolatát; 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a jogszabályokban és a szabályzatokban 
rögzített bizottságok és testületek megismerjék. 

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

A szabályszerűen felszerelt pályázatot a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Stratégiai Igazgatóság 
Jogi és Humánpolitikai Központba (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) kell benyújtani. 
    

*** 
    
Petz Aladár Megyei Oktató K. 
9002 Győr, 
Pf. 92 

Égésplasztikai Sebészeti O.
szakorvos 

– elsősorban sebészet szv., de 
anaesthesiologiai és intenzív 
therapias szv.-vel rendelke-
zőknek is 

– b: Kjt. szerint, 
– garzonházi férőhely bizto-
sított, 
– pályázatok benyújtása  
dr. Varga Gábor főig. főor-
voshoz a K. címére (9002 
Győr, Pf. 92) 

    

*** 
    
Soproni Erzsébet Oktató K. 
ápolási Ig.-ja 
9400 Sopron, 
Győri u. 15. 

Belgyógyászati mátrix 
egység/II. Belgyógyászati 
O. (gasztroenterológia) 
belgyógyász szakorvos 
gasztroenterológus 
rezidens 

valamennyihez: 
– általános orv. d., 
– szakirányú szk., 
– eü. alkalmasság, 
– büntetlen előélet, 
– e: nyi., 
– cs: részletes sz.ö., 
– iskolai v.-et, szk.-t igazoló 
okiratok másolata  
– OONYI másolata, 
– működési nyilvántartásba 
vétel igazolása, 
– 1 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat, melyben hozzá-
járul ahhoz, hogy a pályázat 
elbírálásában részt vevők a 
pályázati anyagot megismer-
hetik 

valamennyihez: 
– b: Kjt., illetve megegyezés 
szerint, 
– h: a megjelenéstől számí-
tott 30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 30 
napon belül, 
– pályázatok benyújtása 4 
példányban prof. dr. Baranyai 
Tibor főig. főorvoshoz a K. 
címére (9400 Sopron, Győri u. 
15.), 
– a meghirdetett álláshellyel 
kapcsolatban részletes infor-
mációt dr. Patai Árpád osz-
tályvezető főorvostól lehet 
kérni a 06 (99) 312-120/302-es 
melléken 

    
 Belgyógyászati mátrix 

egység/II. Belgyógyászati 
O. (kardiológia) 
belgyógyász szakorvos  
kardiológus szakorvos 
rezidens 

– e: angiológiai jártasság, 
– nyi. 

– a meghirdetett álláshellyel 
kapcsolatban részletes infor-
mációt dr. Tóth László osztály-
vezető főorvostól lehet kérni a 
06 (30) 734-0351-es telefon-
számon 

    
*** 

    
 Sürgősségi betegellátó O. 

orvos 
(belgyógyász 
neurológus 
traumatológus 
sürgősségi orvostan-, 
oxiológus szakorvos vagy 
szakorvosjelölt) 
Feladata: 2 műszakos folya-
matos megszakítás nélküli 

– közvetlenül szv. előtt álló 
orvosok részére is 
– cs: eü. alkalmasság igazolá-
sa, 
– megszerzett kreditpontok 
mértékének igazolása 

– a meghirdetett álláshellyel 
kapcsolatban részletes infor-
mációt dr. Orbán Ferenc 
osztályvezető főorvostól lehet 
kérni a 06 (99) 312-120/590-es 
melléken 
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m.-rendben az O.-on kezelt 
betegek kivizsgálása és 
gyógykezelése, valamint az 
orvosi m.-hoz kapcsolódó 
szervezési és adminisztratív 
teendők ellátása 

    
*** 

    

A Szegedi Tudományegyetem pályázatot hirdet a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
elnöki tisztségének betöltésére. 

A megbízandó elnök feladata a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 141. §-a, valamint az egyetem szervezeti és működé-
si szabályzata alapján a Szegedi Tudományegyetemen belül működő Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ működésének 
irányítása. 

E feladaton belül különösen  
– a Klinikai Központ tevékenysége körében képviseli az egyetemet; 

– az Általános Orvostudományi és Fogorvostudományi Kar dékánjával összehangoltan irányítja 

a) a betegellátó tevékenységet, a gyógyító, megelőző tevékenységet, a graduális orvosképzéshez a klinikai háttér biztosítását, 

b) az egészségmegőrző tevékenységet, 

c) regionális egészségügyi ellátási tevékenységet, 

d) a kapcsolódó szakigazgatási és gazdálkodási egységek tevékenységét az SZMSZ-ben foglalt jogkörében, 

– az Általános Orvostudományi Kar és a Fogorvostudományi Kar által a Klinikai Központba átadott funkciók irányítása, szerve-
zése, ellátása; 

– a Klinikai Központ tevékenységének fejlesztésére, az integrált egészségügy korszerűsítésére vonatkozó koncepció kialakítá-
sa, az egyetem és karok struktúrájában való elfogadtatása, az erre irányuló munka szervezése; 

– a Klinikai Központ egészségügyi hazai és nemzetközi kapcsolatainak az Általános Orvostudományi Karral és a 
Fogorvostudományi Karral együttes ápolása, fejlesztése; 

– a betegségmegelőzés, betegellátás területén a Klinikai Központ országosan, regionálisan betöltött funkcióinak építése, 
ennek érdekében együttműködés és kapcsolattartás a főhatóságokkal, szakmai szervezetekkel, a társorvosi és egészségtudo-
mányi centrumokkal, klinikai központokkal és egyéb intézményekkel; 

– a Klinikai Központ rendelkezésére álló költségvetési előirányzatok és más források feletti – a jogszabályok, a szervezeti és 
működési szabályzat szerinti – rendelkezés, az illetékes testületekkel, a dékánokkal, az egyetem gazdasági és műszaki főigaz-
gatójával együttműködésben; 

– jogosult az Ftv. és az SZTE szervezeti és működési szabályzat rendelkezése alapján a Klinikai Központ tevékenysége körében 
kötelezettségvállalási, utalványozási, munkáltatói jog gyakorlására. 

A megbízandó elnöknek rendelkeznie kell 
– magyar állampolgársággal; 

– orvostudományi egyetemi végzettséggel; 

– büntetlen előélettel; 

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

– 5 év vezetői tapasztalattal; 

– jártassággal a klinikumban, klinikai gazdálkodásban; 

– továbbá kellő jártassággal a Szegedi Tudományegyetem, az Általános Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar és a 
Klinikai Központ feladatairól; 

– valamint tájékozottsággal az oktatási és egészségügyi minisztériumi, OEP és egyéb finanszírozási kérdésekben, az egyetem 
és a karok gazdálkodási folyamataiban. 

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

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

– a Klinikai Központ vezetésével kapcsolatos terveit, a megvalósítását, elképzeléseit. 
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A megbízás 2010. július 1-jétől 2014. június 30-ig szól. 

A pályázathoz mellékelni kell: 
– pályázati szöveget; 

– kitöltött szakmai adatlapot; 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– teljes publikációs jegyzéket, díjak jegyzékét; 

– vezetői elképzelések, eddigi vezetői tevékenység leírását; 

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

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

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

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

A pályázónak meg kell felelnie a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, a SZTE szervezeti és működési szabályza-
tában, valamint a Szegedi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 29. 

A pályázatot a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalába (6722 Szeged, Honvéd tér 6.) kell benyújtani 1 eredeti és 4 fénymásolt 
példányban 2010. május 29-ig, személyesen vagy postai úton. 

A pályázati felhívás hivatalos megjelenési helye a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlap-
ja (www.kozigallas.gov.hu), ahol a pályázat 2010. április 29-én került megjelentetésre. 

A pályázat formai feltételeiről bővebb felvilágosítást a Rektori Hivatal Humánpolitikai Osztályának vezetője ad a (62) 544-008-as telefon-
számon. 

A pályázaton kérjük feltüntetni a KSZK pályázati adatbázisában szereplő azonosító számot (4-85/2010.) 
 
    

*** 
    
Vas Megyei Markusovszky 
Lajos Általános és Rehabili-
tációs Gyógyfürdő K., Egye-
temi Oktatókórház Zártkörű-
en Működő Nonprofit Rt. 
Székhely: 9970 Szentgott-
hárd, 
Hunyadi János u. 31., 
9700 Szombathely, 
Markusovszky L. u. 5. alatti 
telephelyére 
Levelezési cím: 9700 Szom-
bathely, 
Markusovszky L. u. 5. 

Patológia O. 
osztályvezető főorvos 

– legalább 10 éves sz.tev. az 
szv. megszerzését követően, 
– a PhD-minősítés, 
mindkettőhöz: 
– orv. d., 
–  szakirányú szv., 
– cs: részletes sz.ö., 
– szakmai végzettséget igazo-
ló okiratok másolata (orv. d., 
szv.biz.), 
– OONY-ba történő felvétel 
igazolása, 
– az O. vez.-ére vonatkozó sz. 
program leírása, 
– orvosi kamarai tagság iga-
zolása (amennyiben tagsági 
jogviszonnyal rendelkezik), 
– eddigi orvosi jogviszony 
igazolása, 

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

    
 Neurológiai O. 

osztályvezető főorvos 
– legalább 10 éves sz.tev. az 
szv. megszerzését követően, 
– stroke ellátásban szerzett 
gy. 
 

 

    
*** 
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Vas Megyei Markusovszky 
Lajos Általános és Rehabili-
tációs Gyógyfürdő K., Egye-
temi Oktatókórház Zártkörű-
en Működő Nonprofit Rt., 
Székhely: 9970 Szentgott-
hárd, 
Hunyadi János u. 31., 
9700 Szombathely, 
Markusovszky L. u. 5. alatti 
telephelyére 
Levelezési cím: 9700 Szom-
bathely, 
Markusovszky L. u. 5. 

Általános és Érsebészeti O. 
sebész szakorvos 

– szakorvosjelöltnek is, 
– orv. d., 
– e: szakirányú szv., 
– cs: részletes sz.ö., 
– szakmai végzettséget igazo-
ló okiratok másolata (orv. d., 
szv.biz.), 
– OONY-ba történő felvétel 
igazolása, 
– orvosi kamarai tagság iga-
zolása (amennyiben tagsági 
jogviszonnyal rendelkezik), 
– eddigi orvosi jogviszony 
igazolása 
 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
15 napon belül, 
– alkalmazási forma: munka-
viszony keretében, 
– a kinevezés határideje: a 
pályázatok elbírálását köve-
tően, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Kőfalvi István orv.-Ig.-hoz az 
I. címére (9700 Szombathely, 
Markusovszky L. u. 5.), 
– információ kérhető dr. 
Kőfalvi István orv.-Ig.-tól a 
fenti címen, illetve a 06 (94) 
515-501-es telefonszámon 
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A Balassagyarmati Fegyház és Börtön (2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.) parancsnoka pályázatot hirdet a Balassagyarma-
ti Fegyház és Börtön Egészségügyi Osztály egészségügyi osztályvezető beosztás betöltésére. 

A szolgálati hely címe: 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2. 

Jogviszony: hivatásos szolgálati viszony, határozatlan idejű. 

A pályázat feltételei: 
– magyar állampolgárság; 

– büntetlen előélet; 

– 18–47 életkor; 

– orvosi egyetemi végzettség és szakvizsga; 

– egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság; 

– igazolvány működési nyilvántartásba vételről. 

Előnyt jelent: 
– foglalkozás-egészségügyi vagy háziorvosi szakorvosi végzettség; 

– hivatásos, rendészeti szervezetnél szerzett tapasztalat; 

– nagyfokú empátiaképesség, jó kommunikációs készség. 

Feladata: 
– fő feladatként végzi a fogvatartottak egészségügyi ellátását; 

– ellátja a személyi állomány rendelésével kapcsolatos feladatokat; 

– végzi a személyi állomány fizikai állapotfelmérését; 

– intézkedik a gyógyszerrendelésekre; 

– gondoskodik a gyógyászati beutalók kiállításáról; 

– szükség szerint intézkedik a beteg fogvatartott szakorvosi előállítására, ellátására; 

– végzi az intézetbe befogadott fogvatartottak egészségügyi vizsgálatát, bevizsgálását munkába állítás, elkülönítés vagy 
magánelzárás végrehajtását megelőzően; 

– készenléti orvosi ügyeletet lát el; 

– ellát minden olyan feladatot, amely a munkaköri leírásban rögzítésre kerül. 
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A pályázat tartalmazza: 
– a pályázó legfontosabb személyes adatait; 

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatait; 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– hozzájárulási nyilatkozatát, hogy az elbírálásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék, abba betekinthessenek, 
valamint az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárás során történő kezeléséhez; 

– az önéletrajzának személyügyi nyilvántartásba vételre vonatkozó hozzájáruló vagy a hozzájárulást  megtagadó nyilatkozatot 
(esetleges sikertelen pályázat esetében); 

– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását; 

– a betöltendő munkakörrel kapcsolatos elképzeléseit, ötleteit, javaslatait. 

Illetménye: a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) ren-
delkezései alapján. 

A pályázat benyújtási határideje: 2010. június 15. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. június 18. 

A munkakör betöltésének határideje: 2010. július 1. 

A beérkezett pályázatok alapján – amennyiben az előírt feltételeknek megfelel – a személyes meghallgatás értesítés alapján 
történik. A pályázatokat az intézetparancsnok által kijelölt bizottság bírálja el, amelynek eredményéről a pályázó írásban kap 
értesítést. 

A pályázatokat a Balassagyarmati Fegyház és Börtön címére – 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2. –, a gyurovics.zsolt@bv.gov.hu 
e-mail címre vagy személyesen a Balassagyarmati Fegyház és Börtön Személyügyi és Szociális Osztályra kell eljuttatni a fentiek-
ben megjelölt időpontig. 

A pályázattal kapcsolatosan, a munkaköri feladatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás az intézet személyügyi és szociális 
osztályvezetőjétől, Gyurovics Zsolt Levente bv. őrnagytól a 101-1500-as EKG, valamint a 06 (35) 501-179-es hívószámon kérhe-
tő. 
    

*** 
    
Főv. Ö. 
Szent Imre K. 
1115 Bp., 
Tétényi út 12–16. 

Intenzív Terápiás Egység 
szakorvos, vezető főorvos 
beosztásba  
A m-körhöz kapcsolódó 
lényeges feladatok: a bete-
gek gyógykezelését irányítja, 
szervezi a betegek ellátását, 
felügyeli a rezidensképzést, 
valamint szakorvosi tev.-et 
lát el. Szükség esetén részt 
vesz a Központi Műtő és 
Aneszteziológiai Szolgálat, 
valamint a Sürgősségi Be-
tegellátó Egység munkájá-
ban 

– anaesthesiologia-intenzív 
therapia szv., legalább 5 éves 
vez.gy., valamint oktatási 
készség és gy. (feladat és 
feltétel szintjén), 
– cs: sz.ö., 
– d., szv.biz. hiteles másolata, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot az elbírá-
lásban részt vevők megismer-
jék, 
– e.b. 

– b: Kjt. feletti, 
– kiemelten jó m.-
körülmények, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 30 
napon belül, 
– a KSZK honlapján való meg-
jelenés időpontja: 2010. V. 26., 
– pályázatok benyújtása: a K. 
Humánpolitikai Igazgatóságára 
(1115 Bp., Tétényi út 12–16.), 
– a pályázattal kapcsolatosan 
érdeklődni lehet: dr. Berényi 
Tamás betegellátó centrum 
vezetőtől, t.: 464-8600/1920 

    
*** 

    
Markhot Ferenc K. Eü. Szol-
gáltató Nonprofit Kiemelke-
dően Közhasznú Kft. 
3000 Eger, 
Széchenyi u. 27–29. 

Fül-Orr-Gégészeti O. 
osztályvezető főorvos 
Feladata: a Fül-Orr-Gégészeti 
O. vezetőjeként gyakorolja a 
jogszabályokban és a K. 
SzMSz-ében számára biztosí-
tott jogköröket 

– fül-orr-gégészet szv. 
valamennyihez: 
– orv. d., 
– 5 év vez.gy., 
– nyi., 
– e: tud. fokozat, 
– cs: részletes sz.ö., 
– sz. vez. koncepció, 
– sz. továbbképzési kötele-

– az állás betöltésének idő-
pontja: 2010. XI. 1., a pályá-
zatok elbírálását követően 
történik, 
valamennyihez: 
– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számí-
tott 30. nap, 
– pályázatok benyújtása: dr. 



 

2184  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY  11. szám 

 

 

A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    
zettség teljesítésének igazolá-
sa, 
– OONYI másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat a pályázó hozzá-
járulásáról ahhoz, hogy az 
elbírálásban részt vevők a 
pályázatot megismerhessék 

Banyó Tamás ügyvezető 
részére postai úton (3000 
Eger, Széchenyi u. 27–29.), 
– t.: 06 (36) 411-444/2213 

    
 Patológiai O. 

osztályvezető főorvos 
Feladata: a Patológiai O. 
vezetőjeként gyakorolja a 
jogszabályokban és a K. 
SzMSz-ében számára biztosí-
tott jogköröket 

– patológiai és cytológiai szv. – az állás betöltésének idő-
pontja: a pályázat elbírálását 
követően 

    
 Szemészeti O. 

osztályvezető főorvos 
Feladata: a Szemészeti O. 
vezetőjeként gyakorolja a 
jogszabályokban és a K. 
SzMSz-ében számára biztosí-
tott jogköröket 

– szemészeti szv. – az állás betöltésének idő-
pontja: a pályázat elbírálását 
követően 

    
 Csecsemő- és Gyermekosz-

tály 
osztályvezető főorvos 
Feladata: a Csecsemő- és 
Gyermekosztály vezetője-
ként gyakorolja a jogsza-
bályokban és a K. SzMSz-
ében számára biztosított 
jogköröket 

– csecsemő- és gyermek-
gyógyász szv. 

– az állás betöltésének idő-
pontja: a pályázat elbírálását 
követően 

    
*** 

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

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

– belgyógyászat és 
gasztroenterológia szv., 
– legalább 5 éves, a szakterü-
leten szerzett gy., 
– vez.gy., 
– tud. munkásság, 
– tud. fokozat vagy megszer-
zésének 3 éven belül történő 
vállalása, 
– cs: részletes sz.ö., 
– tud. munkák, publikációk 
jegyzéke, 
– sz. koncepció, 
– d. másolata, 
– szv.biz.-ok másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b. vagy arról szóló nyilatko-
zat, hogy a pályázó ennek 
meglétéhez kötött m.-körben 
dolgozik, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot az eljárás-

– b: Kjt. alapján, megegyezés 
szerint, 
– h: a megjelenéstől számí-
tott 15. nap, 
– e.h.: a h. lejártát követő 60. 
nap, 
– az állás a pályázat elbírálá-
sát követően azonnal be-
tölthető, 
– a kinevezés határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogvi-
szonyban, főorvosi m.-körre 
és határozatlan idejű vez. 
megbízásra szól, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Bedros J. Róbert PhD főig. 
főorvos, főtanácsoshoz a K. 
címére (2143 Kistarcsa, Sem-
melweis tér 1.) 
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ban részt vevők megismerhe-
tik, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzá-
járul 

    
*** 

 

A mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet főigazgató főorvosa (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4.) 
pályázatot hirdet teljes munkaidejű ápolási igazgatói állás betöltésére. 

Feladat: a főigazgató főorvos közvetlen irányítása mellett az intézmény által nyújtott ápolási tevékenység felügyelete és 
tevékenységek összehangolása, ennek keretében különösen: 

a) a kórház ápolási dokumentáció szabályszerű vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának felügyelete, 

b) a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, 

c) a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés, 

d) a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás, 

e) az intézmény higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése, 

f) a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése, 

g) az intézményben ápolói és egyéb egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók to-
vábbképzésének biztosítása és felügyelete, 

h) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott további feladatok ellátása. 

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

– egészségügyi szakmenedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú szakon szerzett végzettség; 

– szakápolói képesítés; 

– legalább 5 éves, betegágy melletti gyakorlat; 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat; 

– munka-egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– idegen nyelv ismerete; 

– egészségügyhöz kapcsolható egyéb képzettség, másoddiploma. 

Jelentkezéshez csatolandók: 
– végzettségeket igazoló okmányok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– a vezetői feladatkör ellátásával kapcsolatos elképzelések, tervek; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához; 

– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 

Bérezés: közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a Karolina Kórház hatályban lévő kollektív szerző-
dése rendelkezései szerint. 

Munkakör betölthető: 2010. július 1. 

Pályázati benyújtási határidő: 2010. június 11. 

Pályázat elbírálása: 2010. június 28. 

Pályázat benyújtásának módja: postai úton (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4.), borítékon feltüntetve a pályá-
zati adatbázis számát: 48-53-3/2010, valamint a jeligét: „Ápolási igazgató”. 
Érdeklődni lehet dr. Vermes Tamás MSc főigazgató főorvosnál a 06 (96) 574-603-as telefonszámon, illetve személyesen. 
    

*** 
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Nagykőrös Város Ö. 
Rehabilitációs Szakkórháza 
és R.-e 
orv.-Ig.-ja 
2750 Nagykőrös, 
Fáskert u. 1. 

Tüdőgondozó I. 
vezető főorvosa 
Feladata: tbc és 
pulmonológiai szakgondo-
zás, a járóbeteg-szakellátás 
és szakrendelés feladatainak 
ellátása 

– orv. d., 
– tüdőgyógyász szv., 
– 5 év sz.gy., 
– cs: sz. és személyi ö., 
– e.b., 
– d. és szv.biz. fénymásolata, 
– OONY-ba vétel igazolása, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagba a pályáza-
tot elbíráló bizottság tagjai 
betekinthessenek 

– h: 2010. VI. 30., 
– az állás a pályázat elbírálá-
sa után azonnal betölthető, 
– pályázatok benyújtása: 
postai úton és/vagy elektro-
nikusan 2010. VI. 30-áig az I. 
címére (2750 Nagykőrös, 
Fáskert u. 1.), dr. Mohay 
András orv.-ig részére, e-mail 
cím: nkvkorh@t-online.hu, 
– a betölthető állással kap-
csolatban részletes informá-
ció kérhető dr. Mohay And-
rás orv.-Ig.-tól a 06 (53) 351-
444-es telefonszámon 

    

*** 
    

Sátoraljaújhely Város Ö. 
Erzsébet K.-a 
Ig. főorvosa 
3980 Sátoraljaújhely, 
Mártírok útja 9. 

Belgyógyászati Mátrix  
vezető főorvos és/vagy 
Belgyógyászati részleg 
szakmafelelős főorvos 

valamennyihez: 
– orv. d., 
– szakirányú szv., 
– 10 éves sz.gy., 
– eü. alkalmasság, 
– e: vez.gy. 
– cs: tud. munkák, előadások, 
közlemények jegyzéke, 
– részletes sz.ö., 
– v.-et igazoló iratok másolata, 
– 1 hónapnál nem régebbi e.b., 
– működési nyilvántartásról 
szóló határozat másolata, 
– beleegyező nyilatkozat, hogy 
a pályázati anyagot az elbírá-
lásban részt vevők és a Szakmai 
Kollégium betekintésre az 
adatvédelmi törvény szerint 
igénybe vehesse 

valamennyihez: 
– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számí-
tott 30. nap, 
– az állások a pályázatok 
elbírálását követően azonnal 
betölthetőek, 
– szolg. lakás igény esetén, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Borzi Márta mb. Ig. főorvos-
hoz a K. címére (3980 Sátor-
aljaújhely, Mártírok útja 9.)  
– t: (47) 525-302 

    
 Belgyógyászati Mátrix 

Neurológia részleg 
szakmafelelős főorvos 

  

    
 Gyerekosztály 

osztályvezető főorvos 
  

    

*** 
    

Dr. Bugyi István K. 
főig.-ja 
6600 Szentes, 
Sima Ferenc u. 44–58., 
Pf. 60 

Közpi. Lab. 
osztályvezető főorvos 

– szakirányú/orv. d., 
– kl.-ai lab. szv., 
– 5 év feletti sz. tapasztalat, 
– büntetlen előélet, 
– cs: sz.ö., 
– sz./vez. koncepció, 
– OONYI másolata, 
– v.-et igazoló okiratok máso-
lata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat a pályázat elbí-
rálásában részt vevők bete-
kintési jogáról 

– b: Kjt. szerint, kollektív szer-
ződés, illetve megegyezés 
alapján, 
– az állás azonnal betölthető, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Baráth Lajos mb. főig.-hoz a K. 
címére (6600 Szentes, Sima 
Ferenc u. 44–58.), 
– t/f: 06 (63) 313-972 
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Budapest 

    
Gottsegen György Orszá-
gos Kardiológiai I. 
főig.-ja 
1096 Bp., 
Haller u. 29. 

radiológus szakorvos – orv. d., 
– radiológiai szv., 
– legalább 3 év sz.gy., 
– büntetlen előélet, eü. 
alkalmasság, 
– cs: részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– OONYI igazolása, 
– sz.gy.-t igazoló okiratok, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot az eljá-
rásban részt vevők megis-
merhetik, 
  

– b: Kjt., illetve megegyezés alapján, 
a juttatások tekintetében a Kollektív 
szerződés rendelkezései az irány-
adóak, 
– h: 2010. június 25., 
– e. h.: 2010. július 25., 
– a pályázati felhívás a Központi 
Személyügyi Kormányzati Szolgál-
tató és Közigazgatási Képzési Köz-
pont (KSZK) weboldalán is megte-
kinthető: www.kszk.gov.hu; 
– a honlapon való megjelenés ideje: 
2010. május 25., 
– közalkalmazotti kinevezéssel, 
– az álláshely az elbírálást követő-
en azonnal betölthető, 
– pályázatok benyújtása: írásban, 
zárt borítékban, három példány-
ban (egy eredeti, két másolat) kell 
benyújtani dr. Ofner Péter főig.-
hoz (1096 Bp., Haller u. 29.) „Ra-
diológus szakorvosi pályázat” 
megjelöléssel 

    

*** 
    

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat (1102 Budapest, Endre u. 10.) orvos-igazgatója pályázatot ír ki felnőtt háziorvosi munka-
kör vállalkozás vagy közalkalmazotti formában történő betöltésére. 

Bérezés közalkalmazotti jogviszony esetén Kjt. szerint, egyéb személyi juttatások. 

A pályázathoz csatolandó: 
– szakmai önéletrajz; 

– orvosi diploma; 

– szakorvosi bizonyítvány. 
A pályázatok benyújtása a megjelenéstől számított 15 napon belül dr. Molnár Andor orvos-igazgatóhoz a Kőbányai Egészség-
ügyi Szolgálat címére (1102 Budapest, Endre utca 10.) 
    

*** 
    

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Eü. Szolgál-
tató Nonprofit Kiemelten 
Közhasznú Kft. 
ügyvezető Ig.-ja 
1183 Bp., 
Thököly út 3. 

gyermek fogorvos  – h: a megjelenéstől számított 30. 
nap, 
– az alkalmazás módja és a b: 
megegyezés alapján történik, 
– a gyermek fogorvosi állás fő- 
vagy mellékállásban is betölthető,
– jelentkezés: sz.ö. benyújtásával, 
Molnár Beatrix ápolási Ig.-nál e-
mailben 
(molnar.beatrix@18euszolg.hu) 
vagy az I. címén (1183 Bp., Thö-
köly út 3.) 

    
 sebész szakorvosok 

Feladat: részállásban (heti 
3×6 óra) vagy főállásban 
(heti 5×6 óra) sebészeti 
szakrendelés ellátása 

– sebészet szv., 
– büntetlen előélet, 
– cs: sz.ö., 
– a v.-et igazoló okiratok 
másolata 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 15 
napon belül, 
– az I.-ben egynapos sebészeti 
ellátás működik, 
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– a jelentkezési anyagokat dr. 
Juhász Ágnes Ig. helyetteshez kell 
benyújtani, cím: 1185 Bp., Thököly 
út 3., e-mail: 
juhasz.agnes@18euszolg.hu 

    
 szemész szakorvos 

Feladat: heti 5×6 óra szemé-
szeti szakrendelés ellátása 

– szemészet szv., 
– büntetlen előélet, 
– cs: sz.ö., 
– a v.-et igazoló okiratok 
másolata 

– b: megegyezés szerint, 
- h: a megjelenéstől számított 15 
napon belül, 
– teljes munkaidőben 
– a jelentkezési anyagokat dr. 
Juhász Ágnes Ig. helyetteshez kell 
benyújtani, cím: 1185 Bp., Thököly 
út 3., e-mail: 
juhasz.agnes@18euszolg.hu 

    

*** 
    
Főv. Ö. 
Szent Imre K. 
főig.-ja 
1115 Bp., 
Tétényi út 12–16. 

Angiológiai Profil 
szakorvos 
A m.-körhöz kapcsolódó 
lényeges feladatok: feladata 
a fekvő betegek orvosi ellá-
tása, vizsgálatok kérése, 
meghatározza a gyógyszer-
adagolást, részt vesz az 
ügyelet ellátásában, valamint 
az angiológiai szakambulan-
cia munkájában 

– belgyógyász szv., 
– e: angiológiai, 
hipertonológiai képesítés, 
kl.-ai farmakológiai vizsgá-
latokban szerzett gy., 
– cs: sz.ö., 
– d., szv. biz. hiteles máso-
lata, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot az elbí-
rálásban részt vevők meg-
ismerjék, 
– e.b. 

– a pályázattal kapcsolatosan érdek-
lődni lehet: dr. Farkas Katalin profil-
vezető főorvostól a  464-8766-os 
telefonszámon, 
– b: Kjt. feletti, 
– kiemelten jó m.-körülmények, 
– h: a megjelenéstől számított 30. 
nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 30 napon 
belül, 
– a KSZK honlapján való megjele-
nés időpontja: 2010. V. 26., 
– pályázatok benyújtása: a K. Hu-
mánpolitikai Igazgatóságára (1115 
Bp., Tétényi út 12–16.) 

    

*** 
 

Főv. Ö. 
Uzsoki utcai K. 
főig. főorvosa 
1145 Bp., 
Uzsoki u. 29. 

Sebészeti-Érsebészeti O. 
sebész szakorvos 

– érsebész szv., 
– e: mellkassebészeti jár-
tasság 

– h: a megjelenéstől számított 30. 
nap, 
– pályázatok benyújtása: dr. Golub 
Iván főig. főorvoshoz a K. címére 
(1145 Bp., Uzsoki u. 29.), 
– t: 251-4069 

    

*** 
    
Országos Korányi TBC és 
Pulmonológiai I. 
főig. főorvosa 
1121 Bp., 
Pihenő út 1. 

Röntgen O. 
radiológus szakorvos 

– orv. d., 
– radiológiai szv., 
– e: ultrahang, CT-
jártasság, 
– cs: 3 hónapnál nem 
régebbi e.b., 
- önéletrajz 

– b: Kjt. szabályai alapján, megál-
lapodás szerint, 
– határozatlan idő, teljes m.-idő, 
– az állás a pályázat elbírálását 
követően azonnal betölthető, 
– érdeklődni lehet dr. Monostori 
Zsuzsanna osztályvezető főor-
vosnál a 06 (1) 391-3369-es tele-
fonszámon 

    

*** 
    
Főv. Ö. 
Jahn Ferenc Dél-pesti K. 
orv.-Ig.-ja 
1204 Bp., 
Köves u. 1. 

Aneszteziológiai és Inten-
zív O. 
osztályos orvos 
A kinevezésre kerülő osztá-
lyos orvos feladatát az ér-

– általános orv. d., 
– aneszteziológus-intenzív 
terápiás szv. vagy közvet-
len szv. előtt álló szakorvos-
jelöltnek, 

– b: Kjt. alapján + 50% + m.-helyi 
pótlék, 
– h: a megjelenéstől számított 30. 
nap, 
– a kinevezés a hatályos jogsza-
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vényben lévő magasabb 
szintű, illetve intézeti szintű 
vonatkozó jogszabályok és 
az I. SZMSZ-e határozza meg. 
A 18 ágyas interdiszciplináris 
Aneszteziológiai-Intenzív 
Betegellátó O.-hoz műtő, 
aneszteziológia ambulancia, 
fájdalomambulancia is tarto-
zik. Az O. látja el az intézeti 
reszuszcitációs szolgálatot. 
Az O. orvosai műszakos m.-
rendben dolgoznak 

– cs: pályázó személyi 
adatai, elérhetősége, 
– részletes sz.ö., 
– képesítést igazoló ok-
iratok másolata, 
– OONYI, 
– érvényes orvosi működé-
si engedély, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b. 

bályok szerint határozatlan időre 
történik, 
– az állás a pályázati eljárás lefoly-
tatása után azonnal elfoglalható, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Lehoczky Péter orv.-Ig. címére 
(1204 Bp., Köves u. 1.) 

    
Baranya megye 

    
Bács-Kiskun megye 

    
Békés megye 

    
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

    
Tolcsva Községi Ö. 
Képv.-test. 
3934 Tolcsva, 
Szabadság tér 16. 

Háziorvosi Szolgálat 
(Tolcsva, Szabadság tér 8.) 
háziorvos 
– közalkalmazotti vagy 
vállalkozói jogviszonyban 

– háziorvosi szv., 
– legalább 3 éves sz.gy., 
– e: belgyógyász vagy 
gyermekgyógyász szv., 
– cs: részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b. 
 

– b: Kjt. szerint, illetve vállalkozói 
jogviszony esetén MEP-szerződés 
szerint, 
– h: 2010. V. 31. (a KSZK-portálon 
közöltek szerint), 
– e. h.: a h. lejártát követő Képv.-test. 
ülésen, 
– az állás a pályázat elfogadása után 
azonnal betölthető, 
– szolg. lakás biztosított, 
– pályázatok benyújtása: Vojnár 
László polgármesterhez az Ö. címé-
re (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 
 

Csongrád megye 
    

Fejér megye 
    

Győr-Moson-Sopron megye 
    

Hajdú-Bihar megye 
    

Heves megye 
    
Markhot Ferenc K. Eü. 
Szolgáltató Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú 
Kft. 
3000 Eger, 
Széchenyi u. 27–29. 

KAIBO 
szakorvos 

– anaesthesiologia-intenzív 
therapias szv., 
mindkettőhöz: 
– orv. d., 
– cs: részletes sz.ö., 
– orv. d., szv.biz. fénymáso-
lata, 
– sz. továbbképzési kötele-
zettség teljesítésének igazo-
lása, 
– OONYI másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat a pályázó 

valamennyihez: 
– b: megegyezés szerint, 
– az állás betöltésének időpontja: 
a pályázatok elbírálását követően 
történik, 
– pályázatok benyújtása: dr. Banyó 
Tamás ügyvezető részére postai 
úton (3000 Eger, Széchenyi u. 27–
29.), 
– t: 06 (36) 411-444/2213 
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hozzájárulásáról ahhoz, 
hogy az elbírálásban részt 
vevők a pályázatot megis-
merhessék 

    
 Sürgősségi Betegellátó O. 

szakorvos 
– sürgősségi, oxiológiai 
vagy belgyógyászat szv. 

 

    
*** 

    
Hatvan Város Ö. 
3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2. 

1. számú háziorvosi kör-
zet 
háziorvos 
– területi ellátási kötelezett-
séggel, 
– vállalkozóként, 
– hétközi és hétvégi közpi. 
háziorvosi ügyeleti szolgá-
latban való részvétellel 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti képesítés és az ott, 
valamint a 18/2000. (II. 25.) 
Korm. rend.-ben előírt 
egyéb feltételek, 
– cs: a v.-et és szakirányú 
képzettséget igazoló okirat 
másolata, 
– részletes személyi és sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b. 

– h: a megjelenéstől számított 30. 
nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 30 napon 
belül, 
– pályázatok benyújtása: zárt borí-
tékban Hatvan város polgármeste-
réhez, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., 
„Háziorvosi pályázat” megjelöléssel, 
– a rendelő berendezésének átvéte-
le érdekében egyeztetés a körzetet 
átmenetileg működtető Barabás 
Doktor Háziorvosi Betéti Társaság-
gal, elérhetősége: 06 (30) 2992-006, 
– információ kérhető: dr. Bóta Juli-
anna jegyzőtől a 06 (37) 542-326-os 
telefonszámon, 
– a Képv.-test. fenntartja magának a 
jogot a pályázat eredménytelennek 
való minősítésére 

    
Jász-Nagykun-Szolnok megye 

    

Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testületetének (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: 
– V. számú házi gyermekorvosi körzet: házi gyermekorvosi és iskola ifjúság-egészségügyi feladatok ellátására; 

– területi ellátási kötelezettséggel; 

– vállalkozási formában; 

– az önkormányzattal kötött szerződésben foglaltak szerint. 

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

– büntetlen előélet. 

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

– részletes szakmai önéletrajz; 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata; 

– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők részére a pályázat megismeréséhez; 

– vállalkozói tevékenységet igazoló okiratok. 

Juttatások, egyéb információk: 
A pályázat benyújtásának határideje a megjelenéstől számított 30. nap. 

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

Az álláshely a képviselő-testületi döntést követően, az ÁNTSZ-engedélyek beszerzése és a REP-pel kötendő finanszírozási 
szerződés hatályba lépése után azonnal betölthető. 
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A pályázat benyújtása: egy példányban, zárt borítékban dr. Gedei József polgármesternek címezve az önkormányzat címére 
(5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.). T: 06 (57) 505-700. 
    

*** 
    
Jászjákóhalma Község Ö. 
5121 Jászjákóhalma, 
Fő út 27. 

Közpi. Orvosi Rendelő 
(5121 Jászjákóhalma, Fő út 
58.) 
háziorvos 
– vegyes praxis, 
– területi ellátási kötelezett-
séggel, 
– vállalkozási formában, 
– a praxis jelenleg nem jár 
ügyeleti kötelezettséggel, 
– a praxis működtetésénél 
szóba jöhet a háziorvosi 
rezidensképzésben részt 
vevővel való feladatellátás 
az Országos Alapellátási 
Intézeten keresztül 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend.-
ben, valamint a 18/2000. 
(II. 25.) Korm. rend.-ben 
előírt feltételek megléte, 
– büntetlen előélet, 
– saját tulajdonú gépkocsi 
és vez. engedély a terület 
ellátásához, 
– e: belgyógyászati szv., az 
eszközökre vonatkozó mi-
nimumfeltételek biztosítása,
– cs: részletes sz.ö., 
– képesítést igazoló okiratok 
hitelesített másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– orvosi alkalmassági vizs-
gálat meglétét igazoló 
okmány másolata, 
– vállalkozói tev.-et igazoló 
okirat, 
– hozzájárulás a pályázati 
anyag elbírálásában részt 
vevőknek a megismeréshez 

– h: a megjelenéstől számított 30. 
nap, 
– e. h.: a beérkezést követő Képv.-
test. ülésen, 
– a körzet elfoglalásának ideje: 2010. 
VII. 1., 
– pályázatok benyújtása: zárt borí-
tékban (a borítékon feltüntetve: 
„Háziorvosi pályázat”), postai úton 
vagy személyesen az alábbi címre: 
Jászjákóhalma Község Ö. Lukácsi 
Pál polgármester (5121 
Jászjákóhalma, Fő út 27.), 
– t: 06 (57) 538-200, 
– f: 06 (57) 438-001 

    
*** 

    

Jásztelek Község Önkormányzat (5141 Jásztelek, Szabadság út 84.) pályázatot hirdet háziorvos számára vegyes háziorvosi 
körzetben, területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában vagy közalkalmazotti jogviszonyban, hétköznapi készenléti, 
hétvégi ügyeleti rendszerben való részvétellel, iskolaorvosi feladatokkal. 

A település népességszáma: 1684 fő. 

Pályázati feltétel: 
– 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott; 

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

– büntetlen előélet; 

– cs: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– háziorvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata; 

– véleményezés a működtetési jog megszerzéséhez; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevőknek a megismeréshez; 

– okiratok hiteles másolata. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 15. nap. 

Az álláshely a képviselő-testület döntését követően azonnal betölthető. 

Szolgálati lakás biztosított. 

A pályázat benyújtása: Kisbakonyi Zoltánné polgármesterhez a polgármesteri hivatal címére (5141 Jásztelek, Szabadság út 84.) 
T.: 06 (57) 462-069. 

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

*** 
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Kátai Gábor K. 
5301 Karcag, 
Zöldfa út 48. 

1. számú gyermekorvosi 
körzet 
(5300 Karcag, Széchenyi sgt. 
27.) 
orvos 

– orv. d., 
– cs: orv. d.-t, gyermekorvosi 
szv.-t igazoló okirat másola-
ta, 
– részletes sz.ö., 
– működési nyilvántartásba 
vételről igazolás, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b. 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 15. 
nap, 
– e. h.: a h. utolsó napjától számított 
15. nap, 
– a m.-kör betölthetőségének 
időpontja: azonnal, 
– a gyermekorvosi körzet a 2003. 
évi LXXXIV. tv. 7. §-a alapján más 
jogviszonyban is ellátható, erre 
irányuló igény esetén a pályázatot 
ennek megfelelő tartalommal kell 
benyújtani, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton az I. címére, a borítékon 
feltüntetve a m.-kör megnevezé-
sét: „1. sz. gyermekorvosi körzet 
orvosi állás”, illetve elektroniku-
san: dr. Nagy Mihály főig. részére, 
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu,
– a pályázati kiírással kapcsolat-
ban további információt dr. 
Oszlács Judit főorvos nyújt a 06 
(59) 57-138-as telefonszámon 

    
Komárom-Esztergom megye 

    

Nyergesújfalu Város Önkormányzata (Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104–106.) pályázatot hirdet fogorvosi praxis betöltésére. 

A praxisra vonatkozó adatok: 2. Számú Fogorvosi Szolgálat. 

A feladatellátás helye: Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 146. 

                                               Jelenleg: Lábatlan, Rákóczi F. u. 132. 

A szakma megnevezése: fogászati ellátás (körzeti fogorvoslás). 

A progresszivitás szintje: alapellátás. 

Rendelési idő: heti 30 óra. 

Ellátási körzet (ellátotti kör): területi ellátási kötelezettséggel, Nyergesújfalu 2. számú fogorvosi körzete (utcajegyzék szerint) 
és Bajót fogorvosi körzete (utcajegyzék szerint), valamint iskolafogászat. 

Ellátandó lakosságszám: 4500 fő. 

Ügyelet, készenlét: ügyeletben nem vesz részt. 

Pályázati feltétel: a fogorvosi tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokban [4/2000. (II. 25.) EüM rend., 18/2000. (II. 25.) 
Korm. rend.] előírt iskolai végzettség és egyéb feltételek megléte. 

A pályázathoz csatolandó: 
– végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– fogorvosi szakmai gyakorlat igazolásáról szóló nyilatkozat; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat a körzet ellátásának módjáról (vállalkozói formában vagy közalkalmazottként kíván dolgozni); 

– nyilatkozat, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék, 
valamint nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér; 

– az ÁNTSZ igazolása, hogy a működtetési jog engedélyezésének feltételei fennállnak. 

A pályázat benyújtásának helye: Nyergesújfalu Város Polgármesteri Hivatal (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104–106., 
Miskolczi József polgármester. 

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

A pályázat benyújtásának módja: 1 példányban, zárt borítékban, a borítékra ráírandó: „Fogorvosi pályázat”. 

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

Az álláshely betölthető: a pályázat elbírálását követően, megállapodás szerinti időpontban. 

Szolgálati lakás: megbeszélés tárgyát képezi. 

Telefoninformáció kérhető Adolf Józsefné jegyzőtől a 06 (33) 514-336 vagy a 06 (20) 455-2917-es telefonszámon. 
    

*** 
    

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője pályázatot hirdet szakorvos (gyógyító) munkakör betölté-
sére. 

A munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: orvosi alapellátás biztosítása saját, illetve társszervek állománya részére 
napi 4 órás rendelési időben, valamint az évenkénti egészségügyi szűrővizsgálat végrehajtásában történő közreműködés. 
Fogdaorvosi teendők ellátása. Rendkívüli haláleset esetén a halottszemle lefolytatása. 

A munkakör betöltésének képesítési és egyéb feltételei: 
– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– büntetlen előélet; 

– „B” kategóriás jogosítvány. 

A munkakör betöltésénél előnyt jelent: 
– gyógyító orvosi gyakorlat; 

– szakorvosi képesítés (elsősorban belgyógyász); 

– angol- vagy németnyelv-tudás. 

A munkakör betöltéséhez kapcsolódó egyéb ismeretek: 
– határozatlan idejű kinevezés 90 nap próbaidő kikötése mellett; 

– bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint belső szabályozók alapján; 

– teljes munkaidőben történő foglalkoztatás. 

A pályázathoz csatolandó: 
– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű; 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 15. 
A pályázatokat dr. Gorgosilits Fábián r.ddtbk. megyei főkapitánynak címezve, a Komárom-Esztergom Megyei Főkapitányságra 
(2800 Tatabánya, Komáromi utca 2.) kell benyújtani. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldala (https://kszk.gov.hu (2010. május 3.); 

– ORFK honlap (www.police.hu); 

– MRFK honlap (www.police.hu/komarom). 

A munkával kapcsolatos egyéb információt dr. Szikszai Balázs főorvos nyújt a 06 (30) 400-2090-es telefonszámon. 
    

Nógrád megye 
    

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

Sürgősségi Betegellátó O. 
belgyógyász, sürgősségi or-
vostan, oxyológus, 
aneszteziológia és intenzív 

– belgyógyászat, sürgősségi 
orvostan, oxyológia vagy 
aneszteziológia és intenzív 
terápiás szv., illetve szakor-

– b: kiemelt, 
– havonta átlagosan tizennégy 
(9 nappali, 5 éjszakai) 12 órás 
műszakot kell ellátni, a többi 
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terápiás szakorvosok 
Feladat: a sürgősséggel 
beutalt betegek elsődleges 
ellátása, differenciál-
diagnosztika megszervezése 

vosképzésben való részvétel 
(szándéka), 
– büntetlen előélet, 
– cs: sz. életutat bemutató 
önéletrajz (kézzel írott for-
mában is), 
– v.-et igazoló okiratok máso-
lata, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul 

(16 nap) szabadnap, 
– az állások az elbírálást köve-
tően azonnal betölthetők, 
– szálláslehetőség a K. terüle-
tén elhelyezkedő nővérszállón 
biztosított, 
– az O. az oxyológia és sürgős-
ségi orvostanképzés szakvizsga 
gyakorlataira akkreditált 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Bedros J. Róbert PhD főig. 
főorvos, főtanácsoshoz a K. 
címére (2143 Kistarcsa, Sem-
melweis tér 1.), e-mail: 
foigtitkar@florhosp.hu 

    
** 

    
Nagykőrös Város Ö. 
Rehabilitációs Szakkórháza 
és R.-e 
orv.-Ig.-ja 
2750 Nagykőrös, 
Fáskert u. 1. 

Neurológus Szakrendelés 
és Rehabilitációs O. 
neurológus 
Feladata: az ideggyógyászati 
járóbeteg-szakrendelésen és 
a rehabilitációs O.-on a be-
tegek gyógyításában történő 
részvétel 

–  orv. d., 
– neurológiai szv., 
– cs: sz. és személyi önélet-
rajz, 
– e.b., 
– d. és szv.biz. fénymásolata, 
– OONY-ba vétel igazolása, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagba a pályáza-
tot elbíráló bizottság tagjai 
betekinthessenek 

– h: 2010. VI. 30., 
– az állás a pályázat elbírálását 
követően azonnal betölthető, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton és/vagy elektronikusan az 
I. címére (2750 Nagykőrös, 
Fáskert u. 1.), dr. Mohay András 
orv.-ig részére, e-mail cím: 
nkvkorh@t-online.hu, 
– a betölthető állással kapcso-
latban részletes információ 
kérhető dr. Mohay András orv.-
Ig.-tól a 06 (53) 351-444-es 
telefonszámon 

    
Somogy megye 

    
Siófok Város K-R. 
főig. főorvosa 
8600 Siófok, 
Semmelweis u. 1. 

szemész szakorvos – szakirányú  v., 
– rezidens érdeklődőknek is,
– cs: részletes sz.ö., 
– OONYI, 
– működési nyilvántartásba 
vételről szóló igazolás 

– h: a megjelenéstől számított 30. 
nap, 
– a jelentkezésnek nem feltétele a 
közalkalmazotti jogviszony, 
– elhelyezés: orvos-nővér szállón 
biztosított, 
– pályázatok benyújtása: dr. Varga 
Ferenc főig. főorvoshoz a K-R. 
címére (8600 Siófok, Semmelweis 
u. 1.) 
– t: (84) 310-510 

    
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

    
Ófehértó Község Ö. 
Képv.-test. 
4558 Ófehértó, 
Alkotmány u. 54. 

háziorvos 
Feladatellátás helye: 4558 
Ófehértó, Alkotmány u. 
54/A–B 
– új körzet kialakítása  
miatt, 
– vállalkozási formában, 
– területi ellátási kötelezett-
séggel, 
– társulás keretében ellátott 
közpi. ügyeleti részvételi 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti képesítés, valamint 
a 18/2000. (II. 25.) Korm. 
rend.-ben meghatározott 
feltételek megléte, 
– büntetlen előélet, 
– saját tulajdonú gépkocsi 
és vez. engedély a terület 
ellátásához, 
– cs: 3 hónapnál nem ré-
gebbi e.b., 

– h: a megjelenéstől számított 30 
napon belül, 
– e. h.: a h. lejártát követő 30 napon 
belül, 
– a háziorvosi tev. a működési en-
gedély kiadásának időpontjától 
kezdhető, 
– határozatlan időtartamra kötött 
szerződés, 
– az Ö. szükség esetén szolg. lakást 
biztosít, 
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lehetőséggel (körzetben 
ellátottak száma: 1300 fő) 

– d. hiteles másolata, 
– szk.-t tanúsító okiratok 
másolata, 
– alkalmasságot, háziorvosi 
alkalmasság meglétét iga-
zoló okiratok másolata, 
– hozzájáruló nyilatkozat a 
pályázati anyag elbírálásá-
ban részt vevőknek a pályá-
zati anyag megismeréséhez,
– részletes sz.ö., 
– saját személygépkocsi és 
vez. engedély meglétét 
igazoló okirat másolata, 
– személyi és tárgyi feltéte-
lek biztosításáról nyilatkozat 

– pályázatok benyújtása zárt borí-
tékban  (borítékon feltüntetve: 
„Háziorvosi pályázat”), Vass Mihály 
polgármester részére személyesen 
vagy postai úton (4558 Ófehértó, 
Alkotmány u. 54.), 
– t: 06 (42) 385-215, 06 (42) 385-644 

    
*** 

    
Pátroha Községi Ö. 
4523 Pátroha, 
Kossuth u. 82. 

háziorvos 
– vegyes háziorvosi praxis, 
– területi ellátási kötelezett-
séggel, 
– társulás keretében ellátott 
ügyeleti kötelezettséggel 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti képesítés és az ott, 
valamint a 18/2000. (II. 25.) 
Korm. rend.-ben előírt felté-
telek megléte, 
– cs: 1 hónapnál nem ré-
gebbi e.b., 
– d. hiteles másolata, 
– részletes sz.ö., 
– szk.-t tanúsító okiratok 
hiteles másolata, 
– eü. alkalmasságot igazoló 
okmány másolata, 
– háziorvosi alkalmasság 
meglétét igazoló okmány 
másolata, 
– amennyiben a pályázó 
vállalkozóként kívánja fel-
adatát ellátni, akkor a vállal-
kozói tev.-et igazoló okirat 
másolata 

– h: a megjelenéstől számított 30. 
nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 30. nap, 
– jól felszerelt rendelővel egybeépí-
tett szolg. lakás biztosított, 
– pályázatok benyújtása: egy pél-
dányban, a borítékon feltüntetve 
„Háziorvosi pályázat”, postai úton 
vagy személyesen az Ö. címére 
(4523 Pátroha, Kossuth u. 82.), 
– a pályázattal kapcsolatban érdek-
lődni lehet: Tóth Sándor polgármes-
tertől a 06 (45) 460-010-es telefon-
számon, 
– a pályázati eljárás során a pályá-
zónak a Képv.-test. előtt meg kell 
jelennie és szóban előadni a részle-
tes pályázati elképzeléseit 

 
Tolna megye 

    
Szekszárd M.j.V. Ö. 
Eü. Gondnoksága 
7100 Szekszárd, 
Vörösmarty u. 5. 

Ifjúsági orvosi rendelő 
ifjúsági orvos 
A munkavégzés helye:  
7100 Szekszárd, Szent István 
tér 16., 
Feladata: 14 év feletti, kö-
zépfokú, nappali rendszerű 
iskolai oktatásban részt 
vevő tanulók megelőző 
jellegű iskola-eü. orvosi 
ellátása, a tanulók eü. álla-
potának szűrése, követése, 
sporttal összefüggő iskola-
eü. feladatok ellátása, 
egészségnevelés, pályaal-
kalmassági vizsgálatok 
elvégzése 

– orv. d., 
– büntetlen előélet, 
– iskola-egészségtan és 
ifjúságvédelem vagy bel-
gyógyász vagy csecsemő- 
és gyermekgyógyászat szv.  
– cs: hiteles másolatok a v.-t 
igazoló iratokról, 
– e.b., 
– alkalmasságot igazoló 
okirat 

– b: Kjt. szerint, 
– h: 2010. VI. 30., 
– e. h.: 2010. VIII. 30., 
– a m.-kör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető, 
– határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony, 
– teljes munkaidős foglalkoztatás, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton Szekszárd M.j.V. Ö. címére 
(7100 Szekszárd, Vörösmarty utca 
5.), a borítékon feltüntetendő a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító száma: 66/2010., vala-
mint a m.-kör megnevezése: „Ifjú-
sági orvos”, vagy személyesen 
Dölles Lászlónénál (Szekszárd, 
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Vörösmarty u. 5.), 
– további információ kérhető 
Dölles Lászlónétól a 06 (74) 511-
477-es telefonszámon, 
– a pályázati kiírás további közzé-
tételének helye, ideje: Szekszárdi 
Vasárnapi hetilap – 2010. június 6. 

    
Vas megye 

    
Veszprém megye 

    
Zala megye 
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Bana Község. 
2944 Bana, 
Jókai Mór utca 3. 

Védőnői Szolgálat 
(2944 Bana, Jókai Mór u. 3.) 
területi védőnő 
– területi védőnői ellátásról 
szóló 49/2004. (V. 21.) 
ESZCSM rend.-ben és az 
iskola-eü. ellátásról szóló 
26/1997. (IX. 3.) NM rend.-
ben meghatározott felada-
tok ellátása az adott védő-
női körzetben, 
– nővédelem, várandós 
anyák gondozása, tanács-
adás, 0–6 éves korig gyer-
mekgondozás, 
– oktatási intézményben 
védőnői feladatok ellátása, 
családgondozás 

– főiskolán szerzett védőnői 
d., 
– védőnői gy. – 1 év alatti sz. 
tapasztalat, 
– alapszintű MS Windows 
NT/2000/XP, 
– büntetlen előélet, 
– e: egyetem, védőnő, 
– védőnői gy. – legalább 1–3 
év sz. tapasztalat, 
– cs: sz.ö., 
– v.-et igazoló dokumentu-
mok, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– elképzelések a m.-kör betöl-
tésével kapcsolatban 

– b: Kjt. szerint, 
– a pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a Képv.-test. által 
– h: 2010. V. 31., 
– e. h.: 2010. VI. 7., 
– a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes 
m.-idő, 
– a m.-kör betölthetőségének 
időpontja: a m.-kör a pályáza-
tok elbírálását követően azon-
nal betölthető, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton, a pályázatnak az Ö. címé-
re történő megküldésével 
(2944 Bana, Jókai Mór utca 18.), 
a borítékon feltüntetve a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 615/2010., 
valamint a m.-kör megnevezé-
sét: „Területi védőnő”, elektro-
nikus úton: dr. Szolga Emese 
jegyző részére a 
banapolg@pickup.hu e-mail 
címen keresztül, személyesen: 
dr. Szolga Emese jegyzőhöz (az 
Ö. címén), 
– a pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt dr. 
Szolga Emese nyújt a 06 (34) 
468-141, 06 (30) 692-1275-ös 
telefonszámon 

    
*** 
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Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Eü. Szolgálta-
tó Nonprofit Kiemelten 
Közhasznú Kft. 
ügyvezető Ig.-ja 
1183 Bp., 
Thököly út 3. 

területi védőnő 
diplomás ápoló (vezető 
asszisztensi munkakör 
betöltésére) 

 valamennyihez: 
– h: a megjelenéstől számított 30 
nap, 
– az alkalmazás módja és a b: 
megegyezés alapján történik, 
– jelentkezés: sz.ö. benyújtásá-
val, Molnár Beatrix ápolási Ig.-
nál a molnar.beatrix@ 
18euszolg.hu e-mail címen 
vagy az Ö. címén 

    
*** 

    
Jászfelsőszentgyörgy Köz-
ségi Ö. 
Jászfelsőszentgyörgy, 
Fő út 57. 

védőnő 
(5111 
Jászfelsőszentgyörgy, 
Csokonai utca 4.) 
A m.-körbe tartozó, illetve 
a vez. megbízással járó 
lényeges feladatok: védő-
női feladatok ellátása 
Jászfelsőszentgyörgy köz-
ségben 

– felsőfokú képesítés, felsőfo-
kú szakirányú v., 
– büntetlen előélet, cselekvő-
képesség, 
– cs: 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– sz.ö., 
– szk.-t igazoló iratok, 
– gy.-t igazoló iratok, 
– az arról szóló nyilatkozat, 
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul 

– b: Kjt. szerint, 
– h: 2010. VI. 30., 
– a pályázat elbírálásának módja, 
rendje: Képv.-test. ülésen, 
– e. h.: 2010. VII. 31., 
– határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes 
m.-idő, 
– a m.-kör betölthetőségének 
időpontja: 2010. VIII. 2., 
– szolg. lakás biztosított, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton az Ö. címére, a borítékon 
feltüntetendő: „Védőnői pályá-
zat”, 
– a pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt 
Zelenai Tiborné polgármester 
nyújt az (57) 520-020-as tele-
fonszámon, 
– a pályázati kiírás további 
közzétételének helye: 
Jászfelsőszentgyörgy község 
hirdetőtábla, Jászsági 
Szuperinfó 

    
*** 

    
Lőrinci Város Ö. 
Képv.-test. 
3021 Lőrinci, 
Szabadság tér 26. 

Lőrinci I. számú 
(Mátravidéki Erőmű) 
körzet 
(3022 Lőrinci, Erőmű tér 
29.) 
asszisztens 
A munkakörbe tartozó 
feladatok: a háziorvos 
feladatának ellátását segítő 
asszisztensi, ápolói tev. 
ellátása 

– a háziorvosi, házi gyermek-
orvosi és fogorvosi tev.-ről 
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 
rend. 12. § (1)–(2) bek. szerinti 
képesítési előírásoknak való 
megfelelés: körzeti ápolói 
szk., ápolói szk., diplomás 
ápolói szk., 
– büntetlen előélet, 
– cs: részletes sz.ö., 
– v.-et igazoló dokumentu-
mok másolata, 
– igazolás szakdolgozói nyil-
vántartásba vételről, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– beleegyező nyilatkozat a 
pályázat elbírálásában részt 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 30. 
nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő soron 
következő Képv.-test. ülés, 
– kinevezés: az elbírálást követő-
en azonnal, 
– határozott idejű közalkalma-
zotti jogviszonyban, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes 
m.-idő, 
– a m.-kör betölthetőségének 
időpontja: a m.-kör a pályáza-
tok elbírálását követően azon-
nal betölthető, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton vagy személyesen, Román 
Ernő aljegyzőhöz (3021 Lőrinci, 
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vevők betekintési jogáról  
– nyilatkozat nyílt/zárt ülés 
tartásáról 

Szabadság tér 26.), lezárt borí-
tékban, a borítékon feltünte-
tendő: „Erőműi körzet asszisz-
tensi álláspályázata”, 
– a pályázat megjelenésének 
helyei: KSZK honlapja, Lőrinci 
város honlapja, 
– bővebb felvilágosítás kérhető 
a P.H.-ban Román Ernő aljegy-
zőtől, t: 06 (37) 388-155, Kiss 
Lajosnétól, az Eü. és Szoc. Bi-
zottság elnökétől 

    

*** 
    
Polgár Város Ö. 
polgármestere 
4090 Polgár, 
Barankovics tér 5. 

területi védőnő 
A betöltendő m.-kör, ellá-
tandó feladatok: a területi 
védőnői ellátásról szóló 
49/2004. (V. 21.) ESZCSM 
rend.-ben meghatározot-
tak 

– eü. főiskolai karon szerzett 
védőnői okl., 
– működési nyilvántartási 
szám, 
– felhasználói szintű MS 
Office (irodai alkalmazások), 
– cselekvőképesség, 
– büntetlen előélet, 
– cs: sz.ö., 
– a kiírásnak megfelelő sz.v.-t 
igazoló dokumentumok 
másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b. (vagy annak postai fel-
adóvevénye), 
– hozzájárulás a pályázat 
elbírálásában részt vevők 
betekintési jogához 

– b: Kjt. szerint, 
– h: 2010. VI. 4. 
– e. h.: 2010. VI. 24., 
– az állás 2010. VII. 1-jétől hatá-
rozatlan időre betölthető, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes 
m.-idő, 
– 3 hónap próbaidővel, 
– pályázatok benyújtása: Tóth 
József polgármesterhez az Ö. 
címére (4090 Polgár, 
Barankovics tér 5.), a borítékra 
ráírandó: „Területi védőnői 
pályázat”, 
– a pályázati felhívással kapcso-
latban tájékoztatást Tóth József 
polgármester ad a 06 (52) 391-
015-ös telefonszámon, 
– a pályázatot a munkáltatói 
jogkör gyakorlója által felkért 
Szoc. és Eü.-i bizottság vélemé-
nyezi, 
– a pályázat kiírója a pályázat 
eredménytelenné nyilvánítási 
jogát fenntartja 

    
*** 

    
Zagyvarékas Község Ö. 
5051 Zagyvarékas, 
Rákóczi út 56. 

I–II. Körzet 
körzeti védőnő 

– büntetlen előélet, cselekvő-
képesség, 
– szakirányú felsőfokú v., 
– cs: 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– iskolai v.-et igazoló iratok 
másolata, 
– részletes önéletrajz 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 30. 
nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 30. nap,
– az állás a pályázatok elbírálása 
után azonnal betölthető, 
– lakás megoldható, 
– pályázatok benyújtása: zárt 
borítékban az Ö. polgármeste-
réhez (5051 Zagyvarékas, Rákóczi 
út 56.), a borítékra ráírandó: 
„Pályázat védőnői álláshely betöl-
tésére”, 
– a pályázat kiírója a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításá-
nak jogát fenntartja 
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Esztergom város polgármestere nyilvános pályázatot hirdet a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom intézmény (2500 Eszter-
gom, Petőfi Sándor u. 26–28.) gazdasági igazgatói munkakörének betöltésére. 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 
XXII. tv. (a továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályai szerint. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, az Mt. szerinti főfoglalkozás. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre – 5 évre – szól. 

Munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Esztergom; 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A költségvetési szerv gazdasági vezetője a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rend. alapján: 

– irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet; 

– gondoskodik a kórház költségvetésének és zárszámadásának elkészítéséről; 

– a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv 
által foglalkoztatott, a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak iránymuta-
tást ad; 

– gazdasági intézkedéseket hoz; 

– a gazdasági igazgató irányítja és ellenőrzi az önálló költségvetési intézmény gazdasági (pénzügyi, műszaki, üzemeltetési) 
szervezetét, iránymutatást ad a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához, ellenőrzi azt; 

– felügyeli - az általa kialakított rend szerint – a kötelezettségvállalásokat. 

Munkabér és juttatások: az Mt. szerint, megegyezés alapján. 

Pályázati feltételek: 
– a gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy a felsőoktatásban szerzett egyéb 
végzettséggel, szakképzettséggel és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítéssel kell rendelkeznie. 
A gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelről 
szóló 2000. évi C. tv. 151. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyikében, továbbá rendelkeznie kell a tevékeny-
ség ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal); 

– legalább 5 éves egészségügyi szakterületen szerzett vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– államigazgatásban szerzett gyakorlat. 

– idegen nyelv ismerete; 

– számítógépes ismeretek. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– a pályázat feltételeként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolatai, 

– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés; 

– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz; 

– három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázati feltételként előírt vezetői gyakorlat igazolása; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez, továbbá, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat anyagába betekinthetnek, személyes adatait meg-
ismerhetik; 

– a 2007. évi CLII. tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat; 

– az Mt. 191. §-a szerinti előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását a képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja-e. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2010. augusztus 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 25. [a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ honlapján való közzétételt (2010. május 26.) követő 30 nap]. 
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A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

A meghallgatás várható időpontja: 2010. július hó. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázati anyagot 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani Esztergom város 
polgármesterének címezve (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.) 

A borítékon fel kell tüntetni: „Vaszary Kolos Kórház gazdasági igazgató pályázat” 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §-ában, továbbá a 
Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rend. 4. §-ában foglaltaknak megfe-
lelően a pályázatot előkészítő bizottság véleményezi. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének ideje, helye: KSZK honlapja (2010. május 26.), Esztergom város hivatalos honlap-
ja, helyben szokásos módon (2010. május 26.) 

A pályázattal kapcsolatos további információ: a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom főigazgatójától, dr. Kollár Zoltántól kér-
hető a 06 (33) 542-303-as telefonszámon. 
    

*** 
    
Budapest Főváros Önkormányzatának főpolgármestere (1052 Budapest, Városház utca 9–11.) a 2008. évi CV. tv. 8. § (7) 
bekezdése alapján pályázatot hirdet a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház (1135 Budapest, Lehel u. 59.) határozatlan 
időre szóló gazdasági igazgatói munkakör munkaviszony keretében történő ellátására [356/2008. (XII.31.) Korm. rend. szerint]. 

Feladat: a gazdasági igazgató közvetlenül irányítja és ellenőrzi az önálló költségvetési intézet gazdasági (pénzügyi, műszaki és 
üzemeltetési stb.) szervezetét, iránymutatást ad a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához, ellenőrzi azt. 

Illetmény és juttatások: megegyezés szerint 

Pályázati feltételek: a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség vagy a felsőoktatásban szerzett egyéb 
végzettség, szakképzettség és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés. A gazdasági vezetőnek a 
könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
(a továbbiakban: Szt.) 151. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyikében, továbbá rendelkeznie kell a 
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal). 

[292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése, valamint a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 5. § (1) és (3) bekezdése alapján] 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat 

– büntetlen előélet 

A pályázat elbírálásában előnyt jelent: egészségügyi költségvetési gyakorlat 

A gazdasági igazgatói kinevezés vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázathoz csatolandó:  

– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatai, 

– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

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

– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eseti szakértői bizottság megismerje, és abba 
betekintsen. 

A pályázat a KSZK honlapján 2010. május 17-én jelenik meg.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 14. 

A pályázati anyagot személyesen, egy eredeti és egy sokszorosításra alkalmas példányban zárt borítékban, „Gazdasági igazgatói 
pályázat Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház” megjelöléssel kell benyújtani a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján nyitvatartási időben, (1052 Budapest, Bárczy u. 1–3.). 

A pályázókat eseti szakértői bizottság hallgatja meg és véleményezi a pályázat benyújtási határidejét követő 21 napon belül.  

A pályázati eljárás lefolytatása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. egészségügyi ágazatban történő végrehajtására kiadott 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelelően történik. 
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A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 5-ig befejezőleg. 

A munkakör legkorábban 2010. július 15. napjától tölthető be. 

A pályázattal kapcsolatban információt Stubeczky Alfrédné, a Főpolgármesteri Hivatal Egészségügyi Ügyosztályának 
főmunkatársa (telefonszám: 327-1357), valamint dr. Vadnai Marianna, a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház 
főigazgatója (telefonszám: 451-2602) ad.  
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás
címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,

melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-

lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-

tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.

A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,

hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-

tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.

A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-

nyének megvalósulásával összefüggésben.

A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma

az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos

jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-

rák és a bíróságok tekintélye megóvását.

A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-

sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend

minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti

Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti

Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:

megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 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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FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette

Szále László:

Ha Isten nem volna
Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban

címû interjúkötetét

A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan
jövõrõl.
Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika –
eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.
Egy könyv, amely üzen hívõnek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gondol-
kodó embernek.
A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó
törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség
címlistája található.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest
VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük
Ha Isten nem volna

Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban címû kiadványt (ára: 3780 Ft áfával)
..................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénz-
forgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás

2206 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 11. szám



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben

– emberijog-dogmatikai
értekezés

címû könyvét

A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent
kötetei révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi
Emberi Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során
aztán olyan alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a
tisztességes eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak
korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek
értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói
pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok
tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa,
meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl szól a könyv. Meg sok minden másról…..”

A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 7938 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám
alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668,
338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 7938 forint áfával) ................................ példányban, és kérem,
juttassák el az alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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10.1534 – Nyomja: a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatában a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-

lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek

elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-

dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,

– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,

– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megvalósításához,

– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám

alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi

Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán

(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3465 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,

8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-

számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................

cégszerû aláírás
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