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A honvédelmi miniszter és az egészségügyi miniszter 6/2010. (III. 30.) HM–EüM együttes rendelete
egyes HM–EüM együttes rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény
hatálybalépésével összefüggõ módosításáról

Az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeirõl szóló 16/1998. (X. 28.) HM–EüM együttes rendelet

tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján

– a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §

(1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel, valamint

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

meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi és rendészeti miniszterrel egyetértésben –,

a Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekrõl, azok ellátásának, valamint az Állami

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttmûködésének rendjérõl szóló 21/2003. (VI. 24.) HM–ESZCSM együttes

rendelet tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (6) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülõegészségi feltételeirõl szóló 22/2005. (VI. 14.)

HM–EüM együttes rendelet tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdésének l) pontjában

kapott felhatalmazás alapján

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, illetve az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.)

Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következõket rendeljük el:

1. § (1) Az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeirõl szóló 16/1998. (X. 28.) HM–EüM

együttes rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szakszolgálati engedélyt magyar és angol nyelvû szöveggel a Hatóság adja ki. Az engedély tartalmazza:

a) az engedélyes családi és utónevét, születési családi és utónevét,

b) a rendfokozatát,

c) az arcképét,

d) a születési idejét,

e) a képesítését,

f) légijármûvezetõ, légijármû személyzet, ejtõernyõs, repülõmûszaki földi szakszemélyzet esetében a típust és

a kategóriát, légiforgalmi irányító esetében a jogosítást és a légtérre való utalást,

g) az engedély idõbeli hatályát,

h) arra való utalást, hogy az engedély a Hatósági Repülõorvosi Igazolvánnyal együtt hatályos.”

(2) Az R1. 2. § b) pontjában, 27. § (2) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésének a) pontjában, 35. § (2) bekezdésében, 38. §

(2) és (3) bekezdésében, 41. § (2) és (3) bekezdésében, 44. § (1) bekezdésének a) pontjában, 44. § (2) bekezdésében,

47. § (3) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 53. § (2) és (3) bekezdésében, 56. § (2) és (3) bekezdésében, 59. §

(2) bekezdésében, 62. § (2) és (3) bekezdésében, 65. § (2) és (3) bekezdésében, 68. § (2) és (3) bekezdésében, 71. §

(2) bekezdésében, 74. § (2) bekezdésében, 77. § (2) bekezdésében, 80. § (2) és (3) bekezdésében, 83. § (2) és
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(3) bekezdésében, 86. § (2) bekezdésében, 89. § (2) és (3) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében, 95. § (2) és

(3) bekezdésében, 98. § (1) és (2) bekezdésében, 101. § (1) bekezdésében, (2) bekezdésének elsõ és második

tagmondatában és (3) bekezdésében, 106. §-ában, 112. §-ában, 115. §-ában, 121. § (2) bekezdésében, 124. §

(2) bekezdésében, 127. § (2) bekezdésében, 132. § (3) bekezdésében az „érvényességének” szövegrész helyébe

az „idõbeli hatályának” szöveg, 2. § e) pontjában, 6. §-ában, 7. § (1) bekezdésében, 36. § (1) bekezdésének a) pontjában,

39. § (1) bekezdésének a) pontjában, 45. § (1) bekezdésének a) pontjában, 48. § (1) bekezdésének a) pontjában, 51. §

(1) bekezdésének a) pontjában, 54. § (1) bekezdésének a) pontjában, 60. § (1) bekezdésének a) pontjában, 63. §

(1) bekezdésének a) pontjában, 66. § (1) bekezdésének a) pontjában, 69. § (1) bekezdésének a) pontjában, 78. §

(1) bekezdésének a) pontjában, 87. § (1) bekezdésének a) pontjában, 93. § (1) bekezdésének a) pontjában, 99. §

(1) bekezdésének a) pontjában, 107. § (1) bekezdésének a) pontjában, 133. §-ában az „érvényes” szövegrész helyébe

a „hatályos” szöveg, 8. § (4) bekezdésében az „érvénytelenné” szövegrész helyébe a „hatálytalanná” szöveg, 12. §

(1) bekezdésének b) pontjában az „érvényességének határideje” szövegrész helyébe az „idõbeli hatálya” szöveg,

14. §-ában az „érvényességének idõtartama” szövegrész helyébe az „idõbeli hatálya” szöveg, 27. § (2) bekezdésében

a „kezdeményezi” szövegrész helyébe a „kérelmezi” szöveg, 27. § (3) bekezdésében az „érvényesség” szövegrész

helyébe az „idõbeli hatály” szöveg, 28. § (1) bekezdésében az „érvényességét” szövegrész helyébe a „hatályát” szöveg,

29. § (1) bekezdésében az „érvényességét” szövegrész helyébe az „idõbeli hatályát” szöveg, 31. § (3) bekezdésében,

117. § (3) bekezdésében az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 44. § (1) bekezdésének

b) pontjában az „az érvényesség” szövegrész helyébe az „az idõbeli hatály” szöveg, 59. § (1) bekezdésének

a) pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe az „idõbeli hatálya” szöveg, 71. § (3) bekezdésében az „engedélyes

érvényességének” szövegrész helyébe az „engedély idõbeli hatályának” szöveg, 109. §-ában az „érvényességének a”

szövegrész helyébe az „idõbeli hatályának” szöveg, 110. § (1) bekezdésében a „kérelmet” szövegrész helyébe

a „kérelem benyújtását” szöveg, 118. § (1) bekezdésében a „kezdeményezhetõ” szövegrész helyébe a „kérelmezhetõ”

szövegrész, 118. § (1) bekezdésének a) pontjában a „személyi adatait (név, születési idõ, anyja neve)” szövegrész

helyébe a „családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési idejét, anyja születési családi és utónevét”

szöveg, 118. § (2) bekezdésében az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 119. § (4) bekezdésében

és 122. § (4) bekezdésében az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély kiadására irányuló kérelemhez”

szöveg, 121. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe az „idõbeli hatálya” szöveg,

122. § (2) bekezdésének a) pontjában a „kezdeményezte” szövegrész helyébe a „kérelmezte” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R1. 11. § (1) bekezdésében a „határozatban” szövegrész, 11. § (2) bekezdése, 29. § (1) bekezdésében

az „a személyi adatokon kívül” szövegrész, 30. § (4) bekezdésében a „vezetõje” szövegrész, valamint 1. számú

melléklete.

2. § (1) A Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekrõl, azok ellátásának,

valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttmûködésének rendjérõl szóló 21/2003.

(VI. 24.) HM–ESZCSM együttes rendelet (a továbbiakban: R2.) 13. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Szolgálat honvéd-tisztifõorvosi, helyettes honvéd-tisztifõorvosi, honvéd-tisztiorvosi, valamint közegészségügyi-

járványügyi felügyelõi igazolványát magyar és angol nyelven a honvédelemért felelõs miniszter adja ki. Az igazolvány

tartalmazza:

a) az igazolvány jogosultjának családi és utónevét, születési családi és utónevét,

b) rendfokozatát,

c) szolgálati igazolványának számát,

d) az arra való utalást, hogy az igazolvány a szolgálati igazolvánnyal együtt hatályos.”

(2) Az R2. 5. § (2) bekezdésében a „megyei, fõvárosi” szövegrész helyébe a „regionális” szöveg, 5. § (3) bekezdésének

felvezetõ szövegében és a) pontjában a „városi” szövegrész helyébe a „kistérségi” szöveg, 5. § (3) bekezdésének

b) pontjában az „MH Egészségügyi Parancsnokság (a továbbiakban: MH EüP) parancsnokának alárendelt” szövegrész

helyébe az „MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK) parancsnokának

szakmailag alárendelt” szöveg, 5. § (5) bekezdésében, 7. § (1), (2), (3) és (4) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében

az „MH EüP” szövegrész helyébe az „MH HEK” szöveg, 5. § (5) bekezdésében, 7. § (5) bekezdésében és 12. §

(3) bekezdésének c) pontjában a „honvédelmi” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs” szöveg, 6. §

(2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „regionális” szöveg, 8. § (1) bekezdésében a „szakmai felügyeletet”

szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági jogkört” szöveg, 8. § (2) bekezdésében a „határozat” szövegrész helyébe

a „döntés” szöveg, 9. § (2) bekezdésében a „jegyzõkönyvet” szövegrész helyébe a „hatósági ellenõrzésrõl szóló

jegyzõkönyvet” szöveg, 9. § (3) bekezdésében az „Az ellenõrzésrõl” szövegrész helyébe az „A hatósági ellenõrzésrõl”
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szöveg, 9. § (4) bekezdésében a „nyolc napon” szövegrész helyébe az „5 munkanapon” szöveg, 9. § (5) bekezdésében

a „tizenöt napon” szövegrész helyébe a „10 munkanapon” szöveg, 10. § (1) bekezdésében a „határozattal rendeli el”

szövegrész helyébe az „elrendeli” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R2. 5. § (3) bekezdésében az „a külön jogszabályban meghatározott határidõkön belül” szövegrész,

5. § (4) bekezdésének f) pontjában az „1997. évi XLVII.” szövegrész, 9. § (1) bekezdése, 9. § (3) bekezdésében a „– a Ket.

39. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl –” szövegrész, 9. § (6) bekezdése, valamint 1. számú melléklete.

3. § (1) Az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülõegészségi feltételeirõl szóló 22/2005.

(VI. 14.) HM–EüM együttes rendelet (a továbbiakban: R3.) 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A felülvizsgálat formájával kapcsolatos szakmai döntést – figyelemmel az esemény jellegére és az elszenvedett

traumák súlyosságára – az elsõfokú ROB elnöke hozza meg.”

(2) Az R3. 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A hatósági minõsítés érdekében az elsõfokú ROB elnöke a szakszolgálati engedélyhez szükséges repülõegészségi

alkalmassági vizsgálatok elvégzése után igazolást állít ki, melyet aláírásával, valamint személyi orvosi bélyegzõ-

lenyomatával hitelesít és azt közli a Hatósággal. Az igazolás tartalmazza:

a) a vizsgált személy alakulatát,

b) a természetes személyazonosító adatait,

c) a rendfokozatát,

d) a bizottság megnevezését,

e) az alkalmasságot,

f) a kórismét,

g) a gyógyító-megelõzõ utasítást,

h) a bizottság elnökének nevét,

i) a repülõorvosi igazolás nyilvántartási számát.”

(3) Az R3. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Hatóság a „Szakszolgálat ellátására korlátozással alkalmas” vagy „ideiglenesen alkalmatlan”, illetve „alkalmatlan”

minõsítést tartalmazó határozatát a minõsített személyen kívül közli annak állományilletékes parancsnokával,

valamint a vizsgálatot végzõ elsõfokú ROB-bal.”

(4) Az R3. 2. §-ában „az MH Kecskeméti Repülõkórházra” szövegrész helyébe „a Magyar Honvédség Dr. Radó György

Honvéd Egészségügyi Központ Repülõorvosi-, Egészségvizsgáló és Kutató Intézetre” szöveg, 2. §-ában az „MH KRK”

szövegrész helyébe a „REKI” szöveg, 3. § a) pontjában a „hatósági eljárás keretében” szövegrész helyébe

a „közigazgatási hatósági eljárás keretében” szöveg, 3. § d) pontjában, 10. § (2) és (4) bekezdésében, 14. §

(4) bekezdésének a) és c) pontjában, 19. § (1) bekezdésében „az MH KRK” szövegrész helyébe „a REKI” szöveg, 9. §

(1) bekezdésének a), b) és c) pontjában az „érvényességi ideje” szövegrész helyébe az „idõbeli hatálya” szöveg, 9. §

(1) bekezdésének d) pontjában az „érvényességi idõ” szövegrész helyébe az „idõbeli hatály” szöveg, 10. §

(4) bekezdésében az „illetékes” szövegrész helyébe a „hatáskörrel rendelkezõ” szöveg, 12. § (4) bekezdésében

„az elsõfokú ROB elnökével egyeztetve hozza meg” szövegrész helyébe az „úgy hozza meg, hogy az elsõfokú ROB

elnökét az eljárásba szakértõként bevonja” szöveg, 13. § (1) bekezdésében az „MH Egészségügyi Parancsnokság”

szövegrész helyébe az „MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ” szöveg, 14. § (3) bekezdésének

a) pontjában a „neve, születési éve, anyja neve” szövegrész helyébe a „családi és utóneve, születési családi és utóneve,

születési ideje, anyja születési családi és utóneve” szöveg, 15. § (3) bekezdésében az „a 3. számú melléklet szerinti

igazolványt állít ki” szövegrész helyébe az „igazolványt állít ki, amely annak idõbeli hatályát és az idõszakos orvosi

vizsgálatokat tartalmazza” szöveg, 15. § (5) bekezdésében az „érvényességének” szövegrész helyébe az „idõbeli

hatályának” szöveg, 16. § (1) bekezdésében az „érvényét” szövegrész helyébe a „hatályát” szöveg, 16. §

(5) bekezdésében az „érvényesség” szövegrész helyébe a „hatály” szöveg, 17. § (2) bekezdésében az „ , illetve ha

a szakszemélyzet a minõsítés ellen fellebbez, a döntés vagy a fellebbezés napjától” szövegrész helyébe az „a minõsített

személy” szöveg lép.

(5) Hatályát veszti az R3. 10. § (4) bekezdésében a „ , határozatban” szövegrész, 15. § (3) bekezdésében a „ , 8 napon belül”

szövegrész, 18. §-a, 20. §-ában a „ , a 4. számú melléklet szerinti táblázat formájában” szövegrész, 21. § (3) bekezdése,

valamint a 2–4. számú melléklete.
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4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, az e rendelettel megállapított vagy módosított

rendelkezéseket a hatálybalépésüket követõen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni, az e rendelettel

hatályon kívül helyezett rendelkezéseket a hatálybalépésüket követõen indult vagy megismételt eljárásokban nem

lehet alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2010. július 1. napján hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k., Dr. Székely Tamás s. k.,

honvédelmi miniszter egészségügyi miniszter

Az egészségügyi miniszter 13/2010. (III. 31.) EüM rendelete
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló
48/2009. (XII. 29.) EüM rendelet módosításáról*

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

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

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM

rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 13. §-sal és azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Átmeneti rendelkezések
13. § (1) A 2010. június 30-át követõen benyújtott mûködési engedély iránti kérelem elbírálása esetében kell alkalmazni

a) az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.)

ESZCSM rendelet módosításáról szóló 48/2009. (XII. 29.) EüM rendelettel megállapított, illetve beiktatott 1. §

(1) bekezdés c) pontjában, 1. § (2) bekezdésében, 3. § (2) bekezdés b) pontjában, 3. § (4) bekezdésében, 4. §

(1) bekezdés a) és f) pontjában, 5. § (1) bekezdés b) pont bb)–bc), be) és bg) alpontjában, 5. § (1) bekezdés c) pont

cb)–cc) és ce)–cf) alpontjában, 5. § (1) bekezdés d) pontjában, 6. § (3) bekezdésében, 9. §-ban, 10. § (1) bekezdés

c)–f) pontjában, 10. § (2), (5) és (8)–(10) bekezdésében, 11. § (2)–(3) bekezdésében, 1. számú mellékletben, valamint

3–6. számú mellékletben,

b) az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.)

ESZCSM rendelet módosításáról szóló 48/2009. (XII. 29.) EüM rendelet hatálybalépésének napján hatályos 9. §

(5) bekezdésében, valamint

c) az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.)

ESZCSM rendelet módosításáról szóló 13/2010. (III. 31.) EüM rendelettel megállapított 2. számú mellékletben

foglalt rendelkezéseket.

(2) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.)

ESZCSM rendelet módosításáról szóló 48/2009. (XII. 29.) EüM rendelet hatálybalépésének napján mûködési

engedéllyel rendelkezõ egészségügyi szolgáltatóknak a hivatkozott rendelettel megállapított 1. számú melléklet 5. és

8.5. pontjában foglalt feltételeket 2014. január 1-jétõl kell biztosítaniuk.

(3) Az (1) bekezdésben hivatkozott rendelkezésekre figyelemmel kiadott mûködési engedélyek alapján

az egészségügyért felelõs miniszter az egyes közfinanszírozott fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók

egységeinek progresszív ellátási szint szerinti besorolását tájékoztatóban teszi közzé.”

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

3. § Hatályát veszti az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003.

(X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 48/2009. (XII. 29.) EüM rendelet (a továbbiakban: Módr.).

* A rendelet mellékletét a lapszámhoz mellékelt CD lemez tartalmazza
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4. § Nem lép hatályba a Módr. 8. § (2) bekezdése, 9. § (2)–(4) és (7) bekezdése, valamint 2. melléklete.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Ez a rendelet 2010.

július 3-án hatályát veszti.

(2) Az 1. és a 2. §, valamint az 1. melléklet 2010. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § 2010. július 2-án lép hatályba.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

Az egészségügyi miniszter 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelete
a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirõl
és közegészségügyi ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról

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

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

a következõket rendelem el:

1. § A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl

szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az engedélynek tartalmaznia kell a nyilvántartási számot, amely helyettesíti az összetevõt a 9. § (1) bekezdés

i) pontjában elõírt felsorolásban. A nyilvántartási szám hét számjegybõl áll, az elsõ kettõ a titkosítás engedélyezésének

évszáma, a következõ kettõ a Magyarországhoz hozzárendelt „21” kódszám, az utolsó három számjegyet az OÉTI

határozza meg.”

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

„(11) A 3. számú melléklet

a) 1. részében foglalt táblázat 8., 8a., 9., 9a., 16., 22., 193., 202., 203. és 205. hivatkozási száma,

b) 2. részében foglalt táblázat 3–6., 10–12., 16., 19–22., 25–27., 32–34., 35., 36., 37., 38., 39., 44., 48–50., 55. és

56. hivatkozási száma

szerinti hatóanyagot tartalmazó kozmetikai termék legkésõbb 2011. október 31-éig hozható forgalomba és 2012.

november 1-jéig adható át a végsõ fogyasztónak, ha az nem felel meg a 3. számú melléklet 1. és 2. részében az adott

hivatkozási számhoz tartozó, az „f” oszlopban megjelölt, a címkén rögzítendõ felhasználási feltételek és

figyelmeztetések vonatkozásában rögzített követelményeknek.”

3. § (1) Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A gyártó vagy a forgalmazó a kozmetikai termék magyarországi elsõ forgalomba hozatalával egyidejûleg

nyilvántartásba vétel céljából – a 9. számú melléklet szerinti tartalmú bejelentõlap megküldésével vagy elektronikus

úton – bejelenti a terméket az OÉTI-nek.”

(2) Az R. 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A gyártó vagy forgalmazó az OÉTI számára a kozmetikai termék elõállításához felhasznált összetevõkrõl minden

olyan információt rendelkezésre bocsát, amely a kozmetikai termék által okozott baleset vagy egészségkárosodás

esetén az egészségügyi ellátáshoz szükséges. E kötelezettséget az (1) bekezdés szerinti bejelentés keretében,

a 9. számú melléklet szerinti tartalommal kell teljesíteni.”

4. § Az R. 13. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Vizsgálattal igazolt súlyos közegészségügyi veszély esetén az (1) bekezdés a) pontja szerinti hatóság a terméket

a forgalomból kivonja. A forgalomból történõ kivonásról szóló határozatot a gyártóval és a forgalmazóval is közölni

kell. Az (1) bekezdés a) pontja szerinti hatóság továbbá szükség esetén rendelkezik a termék további felhasználásáról

vagy megsemmisítésérõl, és az errõl szóló határozatát közli az (1) bekezdés b) pontja szerinti hatósággal is.”

5. § Az R. 15. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

„a) a Tanács 76/768/EGK irányelve (1976. július 27.) a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok

közelítésérõl, valamint annak a 79/661/EGK, 82/368/EGK, 83/574/EGK, 88/667/EGK, 89/679/EGK, 93/35/EGK tanácsi,
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a 2003/15/EK, 2008/112/EK európai parlamenti és tanácsi és a 83/341/EGK, 83/496/EGK, 84/415/EGK, 85/391/EGK,

86/179/EGK, 86/199/EGK, 87/137/EK, 88/233/EGK, 89/174/EGK, 90/121/EGK, 91/184/EGK, 92/8/EGK, 92/86/EGK,

93/47/EGK, 94/32/EK, 95/34/EK, 96/41/EK, 97/1/EK, 97/45/EK, 98/16/EK, 98/62/EK, 2000/6/EK, 2000/11/EK, 2002/34/EK,

2003/1/EK, 2003/16/EK, 2003/80/EK, 2003/83/EK, 2004/87/EK, 2004/88/EK, 2004/93/EK, 2004/94/EK, 2005/9/EK,

2005/42/EK, 2005/52/EK, 2005/80/EK, 2006/65/EK, 2006/78/EK, 2007/1/EK, 2007/17/EK, 2007/22/EK, 2007/53/EK,

2007/54/EK, 2007/67/EK, 2008/14/EK, 2008/42/EK, 2008/88/EK, 2008/123/EK, 6/2009/EK, 2009/36/EK, 2009/129/EK,

2009/130/EK, 2009/134/EK és 2009/159/EU bizottsági irányelvekkel és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság,

a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel

Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeirõl, valamint az Európai Unió

alapját képezõ szerzõdések kiigazításáról szóló okmány II. melléklet 1. rész C. pontjával történt módosításai;”

6. § (1) Az R. 2., 3., 6. és 11. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 9. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

7. § (1) Az R.

a) 1. § (2) bekezdésében és 2. § (4) bekezdésében a „készítmény” szövegrész helyébe a „keverék”,

b) 14. § (4) bekezdésében a „készítmények” szövegrész helyébe a „keverékek”

szöveg lép.

(2) Az R.

a) 7. § (6) bekezdésében és 10. § (3) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a „hatályos”,

b) 9. § (1) bekezdés f) pontjában a „használható” szövegrész helyébe a „használható, kivéve, ha a felnyitástól

számított minõségmegõrzési idõ – különösen a termék egyszer használatos, nem romlandó vagy nem felnyitható

jellegére tekintettel – nem releváns”,

c) 10. § (3) bekezdésében az „az érvényességi idejének lejárta elõtt” szövegrész helyébe a „hatályossága alatt, ”

szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az R.

a) 3. § (4) bekezdése,

b) 7. § (5) bekezdése,

c) 12. § (2) bekezdésében az „ , és errõl értesíti a bejelentõt” szövegrész,

d) 13. § (7) bekezdése.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba, és 2011. november

2-án hatályát veszti.

(2) A 6. § (1) bekezdése és a 7. § (1) bekezdése 2010. június 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. melléklet 2., 3., 5. és 6. pontja 2010. július 15-én lép hatályba.

(4) Az 1. melléklet 7. pontja 2010. október 15-én lép hatályba.

(5) Az 1. melléklet 4. és 8. pontja 2011. november 1-jén lép hatályba.

10. § Az 1–5. §, a 6. § (2) bekezdése, a 7. § (2) bekezdése, a 8. §, valamint a 2. melléklet e rendelet kihirdetését követõ 9. napon

hatályát veszti. A 7. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet 1. és 9. pontja 2010. június 2-án hatályát veszti.

Az 1. melléklet 2., 3., 5. és 6. pontja 2010. július 16-án hatályát veszti. Az 1. melléklet 7. pontja 2010. október 16-án

hatályát veszti.

11. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek és a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és a 2004/42/EK

európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézésérõl és

csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történõ módosításáról szóló 2008.

december 16-i 2008/112/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,

b) a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez való

hozzáigazítása céljából történõ módosításáról szóló 2009. október 9-i 2009/129/EK bizottsági irányelv,

c) a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez való

hozzáigazítása céljából történõ módosításáról szóló 2009. október 12-i 2009/130/EK bizottsági irányelv,
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d) a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez történõ

hozzáigazítása céljából történõ módosításáról szóló 2009. október 28-i 2009/134/EK bizottsági irányelv,

e) a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez való

hozzáigazítása céljából történõ módosításáról szóló 2009. december 16-i 2009/159/EU bizottsági irányelv.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

1. melléklet a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelethez

1. Az R.

a) 2. számú melléklet 11., 99., 211., 215., 294., 332. pontjában, 6. számú melléklet [7] pontjában, valamint 6. számú
mellékletében foglalt táblázat d:56. mezõjében a „készítmények” szövegrész helyébe a „keverékek” szöveg lép,

b) 2. számú melléklet 13., 35., 41., 44., 98., 104., 218., 298., 311., 312., 330., 331., 333., 345., 365. és 374. pontjában
a „készítményei” szövegrész helyébe a „keverékei” szöveg lép,

c) 2. számú melléklet 301., 303. és 305. pontjában a „készítményeik” szövegrész helyébe a „keverékeik” szöveg lép,
d) 2. számú melléklet 358. pontjában és 451. pont d)–e) alpontjában a „készítményekben” szövegrészek helyébe

a „keverékekben” szöveg lép,
e) 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat c:96. és c:97. mezõjében a „készítményeken” szövegrész helyébe

a „keverékeken” szöveg lép,
f) 11. számú melléklet 3. a) pontjában a „készítmény” szövegrész helyébe a „keverék” szöveg lép.

2. Az R. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat b:8. mezõjében a „p-Fenilén-diamin, N-szubsztituált származékai

és sói; o-Fenilén-diamin (1) N-szubsztituált származékai, az e mellékletben máshol felsorolt és a 2. számú melléklet

1309., 1311. és 1312. referenciaszámai alatt felsorolt származékok kivételével” szövegrész helyébe a „p-Fenilén-diamin

N-szubsztituált származékai és sóik; o-Fenilén-diamin N-szubsztituált származékai (1) az e mellékletben és a 2. számú

melléklet 1309., 1311. és 1312. hivatkozási számai alatt felsorolt származékok kivételével” szöveg lép.

3. Az R. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat a következõ 8a. sorral egészül ki:

[Referencia

szám
Hatóanyag neve

Korlátozások Címkére felírandó

felhasználási feltételek és

figyelmeztetések
alkalmazási terület és/vagy

felhasználás

maximálisan megengedett

koncentráció a végtermékben

egyéb korlátozások és

követelmények

a b c d e f]

8a. p-fenilén-diamin és sói (1)
CAS-szám: 106-50-3
EINECS-szám: 203-404-7
p-Phenylenediamine HCl
(p-fenilén-diamin HCl)
CAS-szám: 624-18-0
EINECS-szám: 210-834-9
p-Phenylenediamine sulfate
(p-fenilén-diamin szulfát)
CAS-szám: 16245-77-5
EINECS-szám: 240-357-1

Oxidáló hajfestékek
összetevõjeként
a) általános használatra
b) szakipari használatra

a) és b) Oxidatív
körülmények között
összekeverve a hajra
alkalmazott
legnagyobb
koncentráció nem
haladhatja meg a 2%-ot
(szabad bázisra
számítva).

a) Allergiás reakciót
válthat ki.
Fenilén-diaminokat
tartalmaz. Szempilla- és
szemöldökfestésre nem
használható. A keverési
arányt fel kell tüntetni
a címkén.
b) Csak szakipari
használatra.
Fenilén-diaminokat
tartalmaz. Allergiás
reakciót válthat ki.
Védõkesztyû viselése
kötelezõ! A keverési
arányt fel kell tüntetni
a címkén.

4. Az R. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat

a) f:8. mezõ a) és b) pontjában az „Allergiás reakciót válthat ki” szövegrész helyébe az

„ A hajfestékek/hajszínezõk súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezõt, ha:

– Arcán kiütés van, vagy fejbõre érzékeny, irritált és sérült.

– Hajfestés után bármikor, bármilyen reakciót észlelt.

– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”

szöveg lép.
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b) f:8a. mezõ a) és b) pontjában az „Allergiás reakciót válthat ki.” szövegrész helyébe az

„ A hajfestékek/hajszínezõk súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezõt, ha:

– Arcán kiütés van, vagy fejbõre érzékeny, irritált és sérült.

– Hajfestés után bármikor, bármilyen reakciót észlelt.

– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.

A keverési arányt lásd a címkén.”

szöveg lép.

c) f:9. mezõ a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„a) A hajfestékek/hajszínezõk súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezõt, ha:

– Arcán kiütés van, vagy fejbõre érzékeny, irritált és sérült.

– Hajfestés után bármikor, bármilyen reakciót észlelt.

– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.

Fenilén-diaminokat (toluén-diamint) tartalmaz. Ne használja szempilla vagy szemöldök festésére.

b) Csak szakipari használatra.

A hajfestékek/hajszínezõk súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket, ha:

– Arcán kiütés van, vagy fejbõre érzékeny, irritált és sérült.

– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamiféle reakciót észlelt.

Fenilén-diaminokat (toluén-diamint) tartalmaz. Védõkesztyû használata kötelezõ!”

d) f:9a. mezõjében a „Lásd a 9. hivatkozási szám alatt az „f” oszlopban.” szövegrész helyébe az

„a) A hajfestékek/hajszínezõk súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezõt, ha:

– Arcán kiütés van, vagy fejbõre érzékeny, irritált és sérült.

– Hajfestés után bármikor valamilyen reakciót észlelt.

– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.

Fenilén-diaminokat (toluén-diamint) tartalmaz. Ne használja szempilla vagy szemöldök festésére.

A keverési arányt lásd a címkén.

b) Csak szakipari használatra.

A hajfestékek/hajszínezõk súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
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Ne használjon hajfestéket/hajszínezõt, ha:

– Arcán kiütés van vagy fejbõre érzékeny, irritált és sérült.

– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.

Fenilén-diaminokat (toluén-diamint) tartalmaz. Védõkesztyû használata kötelezõ!

A keverési arányt lásd a címkén.”

szöveg lép.

e) f:16. mezõjében az „Allergiás reakciót okozhat” szövegrész helyébe az

„ A hajfestékek/hajszínezõk súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket, ha:

– Arcán kiütés van vagy fejbõre érzékeny, irritált és sérült.

– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”

szöveg lép.

f) f:22. mezõ a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„a) 1. Rezorcint tartalmaz

Nem használható szempilla-, szemöldökfestésre

Szembe jutása esetén azonnal kiöblíteni

A hajfestékek/hajszínezõk súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezõt, ha:

– Arcán kiütés van vagy fejbõre érzékeny, irritált és sérült.

– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.

2. Csak szakipari használatra

Rezorcint tartalmaz

Szembe jutása esetén azonnal kiöblíteni

A hajfestékek/hajszínezõk súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezõt, ha:

– Arcán kiütés van vagy fejbõre érzékeny, irritált és sérült.

– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”

g) f:193. és f:205. mezõ a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„a) A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.

A hajfestékek/hajszínezõk súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
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Ne használjon hajfestéket/hajszínezõt, ha:

– Arcán kiütés van vagy fejbõre érzékeny, irritált és sérült.

– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”

h) f:202. mezõjében az „Allergiás reakciót válthat ki.”, f:203. mezõjében az „Allergiás reakciót válthat ki” szövegrész

helyébe az

„ A hajfestékek/hajszínezõk súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezõt, ha:

– Arcán kiütés van vagy fejbõre érzékeny, irritált és sérült.

– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”

szöveg lép.

5. Az R. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat b:9. mezõjében a „Methilfeniléndiaminok és N-szubsztituált

származékaik és sóik (1) a 2. számú melléklet 364-es, 1310-es és 1313-as anyagának kivételével” szövegrész helyébe

a „Metil-fenilén-diaminok, N-szubsztituált származékaik és azok sói (1) az e melléklet 9a. hivatkozási száma alatt

szereplõ anyag, valamint a 2. számú melléklet 364., 1310. és 1313. hivatkozási számai alatt felsorolt anyagok

kivételével” szöveg lép.

6. Az R. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat a következõ 9a. sorral egészül ki:

[Referencia
szám

Hatóanyag neve

Korlátozások

Címkére felírandó
felhasználási feltételek

és figyelmeztetések
alkalmazási terület

és/vagy felhasználás

maximálisan
megengedett
koncentráció

a végtermékben

egyéb korlátozások
és követelmények

a b c d e f]

9a. Toluol-2,5-diamin és sói (1)
CAS-szám: 95-70-5
EINECS-szám: 202-442-1
Toluene-2,5-diamine sulfate
(Toluol-2,5-diamin szulfát)
CAS-szám: 615-50-9
EINECS-szám: 210-431-8

Oxidáló hajfestékek
összetevõjeként
a) általános használatra
b) szakipari használatra

a) és b) Oxidatív
körülmények között
összekeverve a hajra
alkalmazott legnagyobb
koncentráció nem
haladhatja meg a 4%-ot
(szabad bázisra
számítva).

Lásd a 9. hivatkozási
szám alatt az „f”
oszlopban.

7. Az R. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat f:26. mezõjében az „Ammónium monofluorofoszfátot tartalmaz”

szövegrészt, f:27. mezõjében a „Nátrium monofluorofoszfátot tartalmaz” szövegrészt, f:28. mezõjében a „Kálium

monofluorofoszfátot tartalmaz” szövegrészt, f:29. mezõjében a „Kalcium monofluorofoszfátot tartalmaz” szövegrészt,

f:30. mezõjében a „Kalcium fluoridot tartalmaz” szövegrészt, f:31. mezõjében a „Nátrium fluoridot tartalmaz”

szövegrészt, f:32. mezõjében a „Kálium fluoridot tartalmaz” szövegrészt, f:33. mezõjében az „Ammónium fluoridot

tartalmaz” szövegrészt, f:34. mezõjében az „Alumínium fluoridot tartalmaz” szövegrészt, f:35. mezõjében

az „Ón fluoridot tartalmaz” szövegrészt, f:36. mezõjében a „Hexadecil ammónium fluoridot tartalmaz” szövegrészt,

f:37. mezõjében a „3-(N-Hexadecil-N-2-hidroxietil-ammónia) propilbisz (2-hidroxietil) ammónium dihidrofluoridot

tartalmaz” szövegrészt, f:38. mezõjében az „NN'N'-trisz(polioxietilén)-N-hexa-decilpropiléndiamin dihidrofluoridot

tartalmaz” szövegrészt, f:39. mezõjében az „Oktadecenil ammónium fluoridot tartalmaz” szövegrészt, f:40. mezõjében

a „Nátrium fluorszilikátot tartalmaz” szövegrészt, f:41. mezõjében a „Kálium fluorszilikátot tartalmaz” szövegrészt,

f:42. mezõjében az „Ammónium fluorszilikátot tartalmaz” szövegrészt, f:43. mezõjében a „Magnézium fluorszilikátot

tartalmaz” szövegrészt, f:47. mezõjében a „Nikometanol hidrofluoridot tartalmaz” szövegrészt, f:56. mezõjében

a „Magnézium fluoridot tartalmaz” szövegrészt követõ szövegrészek helyébe az
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„Az elemi fluorra számolva 0,1–0,15%-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében,

ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. „kizárólag felnõttek részére”), kötelezõ

a következõ figyelmeztetés feltüntetése:

„Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke

fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki

fogorvosa vagy orvosa tanácsát!””

szöveg lép.

8. Az R. 3. számú melléklet 2. részében foglalt táblázat

a) f:3. mezõjében az „Allergiás reakciót okozhat” szövegrész helyébe az

„ A hajfestékek/hajszínezõk súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezõt, ha:

– Arcán bõrkiütés van vagy fejbõre érzékeny, irritált és sérült.

– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”

szöveg lép.

b) f:4., f:20., f:26., f:32., f:34., f:35., f:36., f:37., f:38., f:39. és f:44. mezõje a következõ szöveggel egészül ki:

„ A hajfestékek/hajszínezõk súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezõt, ha:

– Arcán kiütés van vagy fejbõre érzékeny, irritált és sérült.

– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”

c) f:5., f:6., f:12., f:19., f:21., f:22., f:25. és f:33. mezõjében az „Allergiás reakciót okozhat” szövegrész helyébe az

„ A hajfestékek/hajszínezõk súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezõt, ha:

– Arcán kiütés van vagy fejbõre érzékeny, irritált és sérült.

– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”

szöveg lép.

d) f:10. és f:11. mezõjében az „a) b) Allergiás reakciót okozhat”, f:16. mezõjében az „Allergiás reakciót okozhat”

szövegrész helyébe az

„ A hajfestékek/hajszínezõk súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
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Ne használjon hajfestéket/hajszínezõt, ha:

– Arcán kiütés van vagy fejbõre érzékeny, irritált és sérült.

– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”

szöveg lép.

e) f:27., f:48. és f:56. mezõje a következõ a) és b) ponttal egészül ki:

„a) A hajfestékek/hajszínezõk súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezõt, ha:

– Arcán kiütés van vagy fejbõre érzékeny, irritált és sérült.

– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.

b)

A hajszínezõk súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezõt, ha:

– Arcán kiütés van vagy fejbõre érzékeny, irritált és sérült.

– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”

f) f:31., f:49., f:50. és f:55. mezõje a következõ a) ponttal egészül ki:

„a) A hajszínezõk súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezõt, ha:

– Arcán kiütés van vagy fejbõre érzékeny, irritált és sérült.

– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”

9. Az R. 3. számú melléklet 2. részében foglalt táblázat g:3., g:4., g:5., g:6., g:10., g:11., g:12., g:16., g:19., g:20., g:21., g:22.,

g:25., g:26., g:27., g:29., g:31., g:32., g:33., g:34., g:35., g:36., g:37., g:38., g:39., g:44., g:48., g:49., g:50., g:55. és g:56.

mezõjében a „2009. 12. 31.” szövegrész helyébe a „2010. 12. 31.” szöveg lép.

2. melléklet a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelethez

Az R. 9. számú melléklet I. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„I. A kozmetikai termék bejelentéséhez (nyilvántartásba vételi eljárásához) szükséges adatok

1. A bejelentõ (cég) neve, címe, telephelye (elérhetõsége).

2. Az elõállító (cég) neve, címe, telephelye (elérhetõsége).

3. A termék (termékek)

a) megnevezése,

b) rendeltetése,

c) csomagolási egysége (egységei).
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4. Annak ténye, hogy a terméket (termékeket) Magyarországon gyártották-e.

5. Annak ténye, hogy a terméket (termékeket) Magyarországon hozták-e be elõször az Európai Gazdasági Térség

területére.

6. Az 5. § (1) bekezdésében elõírt adatok hozzáférhetõségi helye, a cég neve, címe (ország, város, utca, házszám),

kontakt személy neve, telefon-/faxszáma, és – ha van – elektronikus levélcíme.

7. A kiállító neve, címe, a kiállítás kelte, cégszerû aláírás.

8. A termék eredeti címkéje, vagy annak – olvasható – másolata, elektronikus fényképe, vagy a címke teljes

adattartalma.”

Az egészségügyi miniszter 15/2010. (IV. 9.) EüM rendelete
a szakképzésrõl szóló törvény alapján alap-, közép-, emeltszintû, valamint felsõfokú egészségügyi
szakképesítéssel, egészségügyi fõiskolai végzettséggel vagy felsõoktatási intézményben,
orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési szakán szerzett szakképzettséggel
rendelkezõk egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzésérõl

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia), ib) és if) alpontjában,

a 13. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 14. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gh) alpontjában,

a 15. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés h) 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. § E rendelet alkalmazásában

a) szakdolgozó: a szakképzésrõl szóló törvény alapján alap-, közép-, emeltszintû, valamint felsõfokú egészségügyi

szakképesítéssel, egészségügyi fõiskolai végzettséggel vagy felsõoktatási intézményben, orvos- és

egészségtudományi képzési terület alapképzési szakán szerzett szakképzettséggel rendelkezõ személy,

b) licenc: a szakdolgozó által, vizsgával (a továbbiakban: vizsga) záruló egészségügyi szakirányú szakmai tovább-

képzés (a továbbiakban: képzés) keretében megszerezhetõ bizonyítvány, amely a szakdolgozót a szakképesítésén

vagy szakképzettségén alapuló, de szakképesítése vagy szakképzettsége alapján nem végezhetõ szakmai

tevékenység végzésére jogosítja.

2. § Az 1. melléklet határozza meg azon tevékenységek körét, amelyekre licenc szerezhetõ, valamint a képzésben való

részvételhez szükséges képesítési és szakmai feltételeket, a képzés idõtartamát, a megszerezhetõ képesítés birto-

kában végezhetõ szakmai tevékenységek körét, továbbá a képzés és a vizsga szakmai tartalmát.

3. § (1) A képzés az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 116/D. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott idõtartam

alatt teljesítendõ, legalább 60, legfeljebb 120 órás, az elméleti és gyakorlati ismereteket egyaránt tartalmazó

felkészítést foglalja magában.

(2) A képzéseket csak az egészségügyért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által tájékoztatóban kiadott,

a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben és a miniszter által vezetett minisztérium

(a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzétett, az 1. mellékletben foglaltak alapján megállapított központi

oktatási program alkalmazásával lehet megszervezni.

4. § (1) Képzést és vizsgát bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet

szervezhet (a továbbiakban együtt: képzést szervezõ), a (3) bekezdésben – a képzés és a vizsga lebonyolítására –

meghatározott intézményekben.

(2) A képzést szervezõ

a) gondoskodik a képzés és a vizsga (3) bekezdés szerinti helyszínen, az adott kompetenciával képzettsége alapján

rendelkezõ oktató általi lebonyolításáról,
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b) ellátja a képzésre és a vizsgára jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat,

c) ellátja a vizsgabizottság tagjainak megbízásával kapcsolatos, a 6. § (4)–(5) bekezdése szerinti feladatokat,

d) kiállítja a képzés teljesítésérõl a 6. § (3) bekezdése szerinti igazolást,

e) ellátja a vizsgabizonyítványok kiállításával kapcsolatos feladatokat és

f) gondoskodik a vizsgadokumentációnak az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet (a továbbiakban:

ETI), a vizsga nyilvántartásához szükséges adatoknak a mûködési nyilvántartást vezetõ szerv részére történõ

eljuttatásáról.

(3) A képzés és a vizsga lebonyolítására az adott szakma, szakterület vagy szaktevékenység vonatkozásában mûködési

engedéllyel rendelkezõ egészségügyi szolgáltatónál, valamint

a) a szakképzésrõl szóló törvény alapján alap-, közép-, emeltszintû, vagy felsõfokú egészségügyi szakképesítéssel

rendelkezõk számára szervezett képzés és vizsga esetén az ETI-nél,

b) egészségügyi fõiskolai végzettséggel vagy felsõoktatási intézményben, orvos- és egészségtudományi képzési

terület alapképzési szakán szerzett szakképzettséggel rendelkezõk számára szervezett képzés és vizsga esetén

a felsõoktatási intézmények orvos- és egészségtudományi képzési területen alapképzést folytató karain

kerülhet sor.

(4) A képzésekkel és a vizsgákkal kapcsolatos koordinációs feladatokat országos szinten az ETI látja el.

(5) A képzést szervezõk bejelentik az ETI-nek a képzés és a vizsga:

a) idõpontját,

b) helyét,

c) díját és

d) jelentkezési határidejét.

(6) Az ETI által vezetett, az (5) bekezdés szerinti adatokat tartalmazó jegyzék nyilvános, azt az ETI a honlapján, valamint

a minisztérium honlapján közzéteszi.

5. § (1) A képzést és a vizsgát az adott év március 1-jén hatályos szabályok szerint megszerezhetõ valamennyi licenc

vonatkozásában országosan legalább évente egy alkalommal meg kell hirdetni.

(2) Azokat a képzéseket és vizsgákat, amelyeket adott évben egyetlen más képzést szervezõ sem indít

a) a szakképzésrõl szóló törvény alapján alap-, közép-, emeltszintû, vagy felsõfokú egészségügyi szakképesítéssel

rendelkezõk számára az ETI,

b) az egészségügyi fõiskolai végzettséggel vagy felsõoktatási intézményben, orvos- és egészségtudományi képzési

terület alapképzési szakán szerzett szakképzettséggel rendelkezõk vonatkozásában a felsõoktatásról szóló

2005. évi CXXXIX. törvény 141. § (1) bekezdésében meghatározott felsõoktatási intézmények

kötelesek meghirdetni és jelentkezés esetén azok lebonyolításáról gondoskodni.

6. § (1) A szakdolgozó a képzésre történõ jelentkezését a képzést szervezõnek nyújtja be. A képzésre történõ jelentkezéshez

csatolni kell az 1. mellékletben meghatározottak alapján az adott licenc megszerzéséhez szükséges képesítési és

szakmai feltételek teljesítését igazoló okleveleket, bizonyítványokat, igazolásokat.

(2) A szakdolgozó a képzés teljesítését követõen jelentkezhet vizsgára a képzést szervezõnél. Vizsgára csak a mûködési

nyilvántartásban szereplõ szakdolgozó jelentkezhet.

(3) A vizsgára történõ jelentkezéshez csatolni kell a képzést szervezõ igazolását a képzés befejezésérõl. Az igazolás

tartalmazza a vizsgára jelentkezõ természetes személyazonosító adatait, valamint az elvégzett képzés helyét és idejét.

(4) A vizsga 3 tagú vizsgabizottság elõtt zajlik. A vizsgabizottság elnöke az országos szakmai vizsgaelnöki vagy szakértõi

névjegyzékben szereplõ, szakirányú végzettséggel rendelkezõ személy, két tagja közül egyik az adott szakmához

kapcsolódó szakorvos, másik a vizsgát lebonyolító képzõ hely képviselõje. A vizsgabizottság tagjainak képzettségük

alapján az adott kompetenciával rendelkezniük kell.

(5) A vizsgabizottság tagjainak és közülük az elnöknek a megbízásáról a képzést szervezõ gondoskodik. Nem lehet

a vizsgabizottság tagja, akitõl valamely ok miatt a szakdolgozó teljesítményének tárgyilagos megítélése nem várható el.

7. § (1) A vizsgabizottság a vizsgázó teljesítményét az adott licenc vonatkozásában az 1. mellékletben meghatározott képzés

és vizsga szakmai tartalma alapján megfelelt/nem megfelelt minõsítéssel értékeli.

(2) A vizsgáról a vizsgabizottság elnökének aláírásával hitelesített jegyzõkönyv készül.
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(3) A vizsgázó nevére az eredményes vizsgáról a képzést szervezõ bizonyítványt állít ki. A bizonyítványnak tartalmaznia

kell:

a) a bizonyítvány sorszámát,

b) a vizsgázó természetes személyazonosító adatait,

c) a szakképzésrõl szóló törvény alapján alap-, közép-, emeltszintû, valamint felsõfokú egészségügyi szakképesí-

téssel rendelkezõ személyek esetében az alap szakképesítésének OKJ számát, az egészségügyi fõiskolai

végzettséggel vagy felsõoktatási intézményben, orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési szakán

szerzett szakképzettséggel rendelkezõ személyek esetében az alap szakképesítésének megnevezését,

d) a vizsgázó szakdolgozó mûködési nyilvántartási számát,

e) a licenc megnevezését,

f) a képzést szervezõ nevét, címét,

g) a képzés és – ha eltérõ – a vizsga lebonyolításának helyét,

h) a kiállítás dátumát és

i) a licenc alapján végezhetõ tevékenységre való jogosultság lejártának idõpontját.

(4) A képzést szervezõ a (3) bekezdés a)–b) és d)–g) pontja szerinti adatokat a vizsgát követõ 5 munkanapon belül

megküldi a mûködési nyilvántartásban való rögzítés céljából a mûködési nyilvántartást vezetõ szerv részére.

(5) A vizsgázó a bizonyítvány kiállítását követõen jogosult az adott licenc birtokában végezhetõ tevékenység folytatására.

(6) A vizsga sikeres letétele elméleti továbbképzésként a szakdolgozó továbbképzési kötelezettségének teljesítésébe

beszámít.

8. § A vizsga dokumentációját a képzést szervezõ intézmény a vizsga lebonyolítását követõen haladéktalanul továbbítja

az ETI részére. A vizsga dokumentációját az ETI 10 évig õrzi.

9. § (1) A licenc a megszerzésétõl, valamint a megújításától számított 5 éves idõszak ideje alatt jogosít az adott tevékenység

végzésére. A jogosultsági idõszak kezdete a 7. § (5) bekezdésében meghatározott idõpont. A jogosultsági idõszak

lejárta esetére a licenc megújítása

a) a licenc megújítására irányuló, a mûködési nyilvántartást vezetõ szerv részére benyújtott kérelemmel lehetséges,

ha a licenc jogosultja az adott tevékenységet a jogosultsági idõszak alatt legalább három évig, legalább havonta,

önállóan gyakorolta,

b) az a) pontban foglalt feltételek hiányában ismételt licenc vizsga letételével lehetséges.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a licenc megújítására irányuló kérelemhez csatolni kell a feltételek

fennállásáról szóló igazolást, a kérelem pedig tartalmazza a kérelmezõ természetes személyazonosító adatait és

a mûködési nyilvántartási számát.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti feltételek fennállása esetén a mûködési nyilvántartást vezetõ szerv a licencet

megújítja. A licenc megújításáról a mûködési nyilvántartást vezetõ szerv igazolást ad ki, amely a licenc megújítását

hitelesen tanúsítja. Az igazolásnak tartalmaznia kell:

a) a szakdolgozó természetes személyazonosító adatait és mûködési nyilvántartási számát,

b) a licenc megnevezését,

c) az igazolás kiállításának dátumát és

d) a licenc alapján végezhetõ tevékenységre való jogosultság lejártának idõpontját.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ismételt licenc vizsgára a 6. § (4)–(5) bekezdésében és a 7–8. §-ban foglaltak

irányadók.

10. § A miniszter az 1. melléklet szerinti licencként elismert tevékenységek szakmai tartalmát és központi képzési

programját legalább öt évenként hivatalból felülvizsgálja.

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 90. napon lép hatályba.

(2) Az 5. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

12. § (1) Képzési kötelezettség teljesítése nélkül jogosult vizsgát tenni a szakdolgozó, ha

a) igazolja, hogy az adott licenc vonatkozásában az 1. mellékletben szakmai feltételként megjelölt területen

a vizsgára történõ jelentkezésig legalább 2 éves gyakorlatot szerzett és

b) a vizsgára e rendelet hatálybalépését követõ 12 hónapon belül jelentkezik.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgára a szakdolgozó bármely, az adott licenc vonatkozásában vizsgát meghirdetõ képzést

szervezõnél jelentkezhet.

(3) Az (1) bekezdés szerinti vizsgára az e rendeletben foglaltak a 6. § (1)–(3) bekezdésében meghatározottak kivételével

irányadók.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolást alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott szakdolgozó részére

a munkáltató, ennek hiányában

a) az otthonápolási szolgálatvezetõ,

b) az a) pont szerinti személy kivételével a tevékenység elvégzésére utasítás adási joggal rendelkezõ személy vagy

c) a mûködési engedélyt kiállító szerv

állítja ki. Az igazolás tartalmazza a vizsgára jelentkezõ természetes személyazonosító adatait és mûködési

nyilvántartási számát is.

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak vonatkozásában az e rendelet hatálybalépését megelõzõen teljesített

gyakorlati idõt is be kell számítani.

(6) Az (1) bekezdés szerinti vizsgáról szóló bizonyítványban a képzést szervezõ nevét és címét, valamint a képzés

lebonyolításának helyét nem kell feltüntetni.

13. § (1) Az otthoni szakápolási tevékenységrõl szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet (a továbbiakban: R.1.) 2. § (2) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az otthoni szakápolást végzõ szolgáltató és az otthoni hospice ellátást végzõ szolgáltató szakmai vezetõje fõiskolai

szintû diplomás ápolói, alapfokozatot nyújtó ápolói, egyetemi szintû vagy mesterfokozatot adó okleveles ápolói vagy

egészségügyi fõiskolán szerzett intézményvezetõi, szakoktatói szakképzettséggel, illetve OKJ ápoló képesítéssel

rendelkezõ ápoló lehet, aki legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az otthoni hospice ellátást végzõ

szolgáltató szakmai vezetõje palliatív jártassággal rendelkezõ szakorvos is lehet.”

(2) Az R.1. 2. § (3) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(Orvos által elõírt)

„e) otthoni parenterális táplálást kizárólag krónikus bélelégtelenségben szenvedõ betegek ellátása esetén ezen

tevékenység végzésére feljogosító licenccel rendelkezõ szakápoló, diplomás ápoló”

(végezhet.)

14. § Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ személyek alap- és mûködési nyilvántartásáról, valamint a mûködési

nyilvántartásban nem szereplõ személyek tevékenységének engedélyezésérõl szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

2. melléklet III. pontja a következõ 11. alponttal egészül ki:

„11. Licenc vizsgák

– Licenc vizsga neve

– A licenc bizonyítvány száma

– A licenc bizonyítvány (és – ha van – a licenc megújítását tanúsító igazolás) kelte

– A jogosultsági idõszak lejárta”

15. § (1) Az ápolói tevékenység kompetenciáiról szóló 3/2010. (I. 26.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.2.) 2. §-a a következõ

(4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Mellékletben meghatározottaktól eltérõen az ápoló az orvos utasítására az orvossal együttmûködve végzendõ

tevékenységét az orvos utasítására önállóan is elláthatja, ha az adott kompetencia vonatkozásában licenccel

rendelkezik.”

(2) Az R.2. 7. §-ában az „illetve” szövegrész helyébe a „valamint” szöveg lép.

16. § (1) A 13–15. § az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) A 12. § 2011. augusztus 1-jén hatályát veszti.

(3) Ez a § 2011. augusztus 2-án hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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1. melléklet a 15/2010. (IV. 9.) EüM rendelethez

I. INTRAVÉNÁS GYÓGYSZERELÉS ÉS INFÚZIÓS TERÁPIA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítési és szakmai feltételek

1.1. Igazolás az elvárt 1 éves munkagyakorlatról fekvõbeteg ellátásban

1.2. Szakmai elõképzettségi szint:

1.2.1. OKJ Ápoló szakképesítés vagy 5.4 szintû egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó

szakképesítés vagy OKJ elõtti államilag elismert egészségügyi ápoló szakképesítés (felnõtt, gyermek szakápoló),

az 1995. december 7-e elõtt szerzett felnõtt szakápoló szakképesítés vagy az 1975. március 1-jét megelõzõen hatályos

jogszabályok alapján szerzett általános betegápoló szakképesítés

1.2.2. Mentõápoló

1.2.3. Diplomás ápoló, ápoló (BSc)

2. A képzés idõtartama: 80 óra

3. Megszerezhetõ képesítés birtokában végezhetõ szakmai tevékenységek köre

3.1. Intravénásan gyógyszerel, infúziós terápiát alkalmaz

3.1.1. A perifériás vénás injekció helyét kiválasztja

3.1.2. Megválasztja a megfelelõ beadási technikát

3.1.3. Perifériás vénát biztosít

3.1.4. Intravénás injekciót ad

3.1.5. Hatóanyag nélküli vagy hatóanyagot tartalmazó keverék infúziót csatlakoztat

3.1.6. Beadási sebességet megválasztja, túlnyomásos infúziót bead

3.1.7. Infúzort és perfúzort mûködtet

3.1.8. Centrális vénakanülöket használ

3.1.9. Perifériás vénakanült ideiglenes lezár, eltávolít

3.2. Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közremûködik

4. A képzés és a vizsga szakmai tartalma

4.1. Vénabiztosítás anatómiai, élettani vonatkozásai

4.2. Perifériás vénabiztosítás technikái, eszközei, kivitelezése, gondozása

4.3. Centrális vénakanül típusai, használata, gondozása

4.4. Intravénás készítmények, parenterálisan adható oldatok, együttesen alkalmazható hatóanyagok

4.5. Infúzorok/perfúzorok alkalmazása

4.6. Hatóanyagot tartalmazó keverék infúziók alkalmazása

4.7. Dekanülálás

4.8. Nem várt események felismerése, elhárítása

II. PARENTERÁLIS TÁPLÁLÁS

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítési és szakmai feltételek

1.1. Intravénás gyógyszerelés és infúziós terápia licenc vizsga bizonyítvány, vagy az intravénás gyógyszerelés és infúziós

terápia tevékenység végzésére feljogosító szakképesítés

1.2. Szakmai elõképzettségi szint:

1.2.1. OKJ Ápoló szakképesítés, ápolói alapképesítésre épülõ 5.4 szintû egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú

ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy OKJ elõtti államilag elismert egészségügyi ápoló szakképesítés (felnõtt,

gyermek szakápoló)

1.2.2. Diplomás ápoló, ápoló (BSc)

2. A képzés idõtartama: 60 óra

3. Megszerezhetõ képesítés birtokában végezhetõ szakmai tevékenységek köre

3.1. Parenterális táplálást alkalmaz

3.1.1. Táplálási terv meghatározásában részt vesz

3.1.2. Részleges vagy teljes parenterális táplálást végez

3.1.3. Perifériás és centrális parenterális táplálást végez

3.1.4. Parenterális terápiát végez a beteg otthonában

3.1.5. A táplálás folyamatát és a beteg állapotát folyamatosan monitorizálja
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3.1.6. Táplálási periódust lezár, újratervezésében részt vesz

3.1.7. Beteget és hozzátartozót edukál

3.2. Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közremûködik

4. A képzés és a vizsga szakmai tartalma

4.1. Az emésztõrendszer élettani, kórélettani vonatkozásai

4.2. Folyadék és elektrolit háztartás, energiaháztartás élettani, kórélettani táplálkozási vonatkozásai

4.3. Parenterális tápszerek és adalékanyagok alkalmazása, kezelése

4.4. Parenterális táplálás technikák

4.5. Nem várt események felismerése, elhárítása

4.6. Edukációs terv, beteg és hozzátartozó edukációja

4.7. Parenterális táplálás különbözõ ellátási szinteken

III. TRANSZFÚZIÓS TERÁPIA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítési és szakmai feltételek

1.1. Intravénás gyógyszerelés és infúziós terápia licenc vizsga bizonyítvány vagy az intravénás gyógyszerelés és infúziós

terápia tevékenység végzésére feljogosító szakképesítés

1.2. Szakmai elõképzettségi szint:

1.2.1. OKJ Ápoló szakképesítés, ápolói alapképesítésre épülõ 5.4 szintû egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú

ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy OKJ elõtti államilag elismert egészségügyi ápoló szakképesítés (felnõtt,

gyermek szakápoló)

1.2.2. Diplomás ápoló, ápoló (BSc)

2. A képzés idõtartama: 60 óra

3. Megszerezhetõ képesítés birtokában végezhetõ szakmai tevékenységek köre

3.1. Transzfúziós terápiát alkalmaz

3.1.1. Vércsoport meghatározásokhoz vérmintát vesz, tárol

3.1.2. Klinikai vércsoport meghatározást végez, mintákat tárol

3.1.3. Vért, vérkészítményt bead

3.1.4. Biológiai próbát végez

3.1.5. Beteget folyamatosan megfigyeli, észleléseit dokumentálja

3.1.6. Beteget és hozzátartozót edukál

3.2. Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közremûködik

4. A képzés és a vizsga szakmai tartalma

4.1. Vércsoportok és azok meghatározási lehetõségei

4.2. Vérkészítmények

4.3. Transzfúziós eljárási szabályok és azok alkalmazása

4.4. A transzfúzió különleges formái

4.5. Nem várt események felismerése, elhárítása

4.6. Beteg és hozzátartozó edukációja

IV. TARTÓS FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítési és szakmai feltételek

1.1. Intravénás gyógyszerelés és infúziós terápia licenc vizsga bizonyítvány vagy az intravénás gyógyszerelés és infúziós

terápia tevékenység végzésére feljogosító szakképesítés

1.2. Szakmai elõképzettségi szint:

1.2.1. OKJ Ápoló szakképesítés, ápolói alapképesítésre épülõ 5.4 szintû egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú

ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy OKJ elõtti államilag elismert egészségügyi ápoló szakképesítés (felnõtt,

gyermek szakápoló)

1.2.2. Diplomás ápoló, ápoló (BSc)

2. A képzés idõtartama: 80 óra

3. Megszerezhetõ képesítés birtokában végezhetõ szakmai tevékenységek köre

3.1. Tartós fájdalomcsillapítást alkalmaz

3.1.1. Fájdalmat felmér
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3.1.2. Krónikus fájdalmat csillapít orvosi elrendelésnek megfelelõen

3.1.3. Különbözõ személyre szabott fájdalomcsillapítási módokat alkalmaz orvosi elrendelésnek megfelelõen

3.1.3.1. gyógyszeres

3.1.3.2. nem gyógyszeres

3.1.3.3. alternatív

3.1.4. Folyamatosan monitorizálja a beteget a fájdalom terápia során

3.1.5. Nem megfelelõség esetén javaslatot tesz a fájdalom terápia módosítására

3.1.6. Beteget és hozzátartozót edukál

3.2. Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közremûködik

4. A képzés és a vizsga szakmai tartalma

4.1. A fájdalom transzkulturális megközelítése

4.2. A fájdalom anatómiai, élettani és kórélettani vonatkozásai

4.3. A fájdalom felmérés módszerei és eszközei

4.4. A fájdalomcsillapítás terápiás elvei és módszerei, eszközei

4.5. Nem várt események felismerése, elhárítása

4.6. A beteg és hozzátartozó edukációja

V. ARTÉRIA PUNKCIÓ ÉS ARTÉRIA KANÜLÁLÁS

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítési és szakmai feltételek

1.1. Intravénás gyógyszerelés és infúziós terápia licenc vizsga bizonyítvány vagy az intravénás gyógyszerelés és infúziós

terápia tevékenység végzésére feljogosító szakképesítés

1.2. Szakmai elõképzettségi szint:

1.2.1. Aneszteziológia, intenzív és sürgõsségi ellátás területén szerzett 5.4 szintû egészségügyi szakképesítés (felnõtt,

gyermek)

1.2.2. Diplomás ápoló, ápoló (BSc)

2. A képzés idõtartama: 60 óra

3. Megszerezhetõ képesítés birtokában végezhetõ szakmai tevékenységek köre

3.1. Artériát pungál, artériát kanülál

3.1.1. Artéria punkció helyét kiválasztja orvosi elrendelésnek megfelelõen

3.1.2. A klinikai állapottól függõen mintavétel céljára orvosi elrendelésnek megfelelõen

3.1.2.1. artéria radialist,

3.1.2.2. artéria brachialist vagy

3.1.2.3. artéria femoralist

pungál

3.1.3. Artéria radialist vagy artéria femoralist katéterez invazív monitorozás, illetve mintavétel céljából orvosi elrendelésnek

megfelelõen

3.1.4. Artériás kanült gondoz

3.1.5. Monitort csatlakoztat artériás kanülhöz

3.1.6. Artériás kanült ideiglenesen lezár

3.1.7. Artériás kanült megszüntet

3.1.8. Artériás szúrt csatornát ellát

3.2. Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közremûködik

4. A képzés és a vizsga szakmai tartalma

4.1. Artériák anatómia, élettani vonatkozásai

4.2. Artéria punkció/kanülálás helyei

4.3. Artéria punkció/kanülálás indikációja, kontraindikációja

4.4. Artéria punkció/kanülálás eszközei

4.5. Allen teszt kivitelezése

4.6. Artéria punkció/kanülálás kivitelezése

4.7. Nem várt események felismerése, elhárítása

4.8. Artériás kanül gondozása

4.9. Dekanülálás

4.10. Beteg követés, ellenõrzés
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VI. SZABAD LÉGÚT BIZTOSÍTÁS, LÉLEGEZTETÉS SÜRGÕSSÉGI ÁLLAPOTOKBAN

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítési és szakmai feltételek

1.1. Szakmai elõképzettségi szint:

1.1.1. OKJ Ápoló szakképesítés, alap ápolói szakképesítésre épülõ 5.4 szintû egészségügyi szakmacsoporton belüli

szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy OKJ elõtti államilag elismert egészségügyi ápoló szakképesítés

(felnõtt, gyermek szakápoló)

1.1.2. Mentõápoló

1.1.3. Diplomás ápoló, ápoló (BSc)

2. A képzés idõtartama: 80 óra

3. Megszerezhetõ képesítés birtokában végezhetõ szakmai tevékenységek köre

3.1. Sürgõsségi esetekben eszközös légútbiztosítást végez

3.1.1. Arcmaszk használata ballonos lélegeztetéssel

3.1.2. Oropharingeális tubust behelyez

3.1.3. Laringeális maszkot alkalmaz

3.1.4. Nasopharingeális tubust bevezet

3.1.5. Laryngo-tracheális tubust alkalmaz

3.1.6. Oxigén terápiát alkalmaz

3.1.7. Ballonos lélegeztetést végez

3.2. Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közremûködik

4. A képzés és a vizsga szakmai tartalma

4.1. Felsõlégutak anatómiája, élettana

4.2. A légzés élettana és kórélettana

4.3. Légút biztosítás indikációi

4.4. Légút biztosítás eszközzel

4.5. Oxigén terápia alkalmazása

4.6. Lélegeztetés

4.7. Nem várt események felismerése, elhárítása

VII. INKONTINENCIA, SZTÓMA ELLÁTÁSA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítési és szakmai feltételek

1.1. Igazolás az elvárt 1 éves munkagyakorlatról fekvõbeteg ellátásban

1.2. Szakmai elõképzettségi szint:

1.2.1. OKJ Ápoló szakképesítés, ápolói alap szakképesítésre épülõ 5.4 szintû egészségügyi szakmacsoporton belüli

szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy OKJ elõtti államilag elismert egészségügyi ápoló szakképesítés

(felnõtt, gyermek szakápoló)

1.2.2. Diplomás ápoló, ápoló (BSc)

2. A képzés idõtartama: 120 óra

3. Megszerezhetõ képesítés birtokában végezhetõ szakmai tevékenységek köre

3.1. Vizelet inkontinenciát ellát

3.1.1. Hólyag teltség állapot vizsgálatot végez

3.1.2. Hólyagtréninget, kondicionálást végez

3.1.3. Férfi beteget katéterez

3.1.4. Állandó katéterezést végez

3.1.5. Intermittáló katéterezést végez

3.1.6. Beteget és hozzátartozót edukál

3.1.7. Suprapubikus katéterrel ellátott beteget gondoz

3.1.8. A vizelet jellemzõinek eszközös és eszköznélküli vizsgálatát végzi

3.2. Széklet inkontinenciát ellát

3.2.1. Sztóma ellátást végez

3.2.1.1. ileosztómát ellát

3.2.1.2. colosztómát ellát

3.2.1.3. urosztómát ellát
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3.2.2. Sztómán át történõ táplálást végez

3.2.3. Koch-rezervoir kezelést végez

3.2.4. Irrigálást végez

3.2.5. Beöntést ad sztómán keresztül

3.2.6. Beteget és hozzátartozót edukál

3.3. Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közremûködik

4. A képzés és a vizsga szakmai tartalma

4.1. Vizelet elvezetõ rendszer anatómiai vonatkozásai

4.2. Székletürítés anatómiai vonatkozásai

4.3. A kontinencia élettana, kórélettana (hólyag és bél)

4.4. Inkontinenciához vezetõ állapotok

4.5. Inkontinencia

4.5.1. fajtái

4.5.2. kezelési módjai

4.5.3. ellátás gyógyászati segédeszközei

4.5.4. táplálkozási vonatkozásai

4.5.5. speciális bõrápolási vonatkozásai

4.5.6. szövõdményei (sipoly, fisztula ellátás)

4.6. Nem várt események felismerése, elhárítása

4.7. A beteg és hozzátartozó edukációja

VIII. SEBKEZELÉS

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítési és szakmai feltételek

1.1. Igazolás az elvárt 1 éves munkagyakorlatról fekvõbeteg ellátásban

1.2. Szakmai elõképzettségi szint:

1.2.1. OKJ Ápoló szakképesítés vagy ápolói alap szakképesítésre épülõ 5.4 szintû egészségügyi szakmacsoporton belüli

szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés

1.2.2. OKJ elõtti államilag elismert egészségügyi szakképesítés, általános ápoló és általános asszisztens szakképesítésre

épülõ szakirányú végzettségek

1.2.3. Diplomás ápoló, ápoló (BSc)

2. A képzés idõtartama: 80 óra

3. Megszerezhetõ képesítés birtokában végezhetõ szakmai tevékenységek köre

3.1. Sebfelmérést végez

3.2. Sebellátási tervet készít

3.3. Orvosi elrendelésre:

3.3.1. Krónikus sebek kezelését végzi

3.3.2. Fertõzött sebek kezelését végzi

3.3.3. Drenált sebek ellátását, gondozását végzi

3.3.4. Nekrotikus sebek kezelését végzi, kivéve sebészi debridement

3.3.5. Speciális kötszereket alkalmaz

3.3.6. Enzimatikus debridement-et alkalmaz

3.3.7. Varratot szed reakciómentes seb esetén

3.4. Váladék- és fájdalomkontrollt végez

3.5. Elhúzódó sebgyógyulás tüneteit észleli és értelmezi

3.6. Sebdokumentációt vezet

3.7. Rizikószûrést végez krónikus sebek kialakulásának megelõzése céljából

3.8. Életviteli tanácsadást végez krónikus sebbel rendelkezõ betegek számára

3.9. Beteget és hozzátartozót oktat

4. A képzés és a vizsga szakmai tartalma

4.1. Anatómia-élettan (sejtek mûködése és szabályzó rendszerei, folyadéktranszport, szövetek kialakulása és mûködése,

vér és alkotóelemei, a szervezet védekezõ rendszerei, nedvkeringés és zavarai, értani ismeretek, a bõr)

4.2. Seb fogalma, fajtái

4.3. Sebgyógyulás folyamata
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4.4. Sebgyógyulást befolyásoló állapotok, tényezõk

4.5. Sebgyógyulás zavarai

4.6. Sebészeti fertõzések

4.7. Krónikus sebek kialakulásához vezetõ kórképek, vizsgáló módszerek, terápiás lehetõségek, szövõdmények,

megelõzési lehetõségek

4.8. Leggyakoribb krónikus sebek és kezelésük:

4.8.1. Decubitus/nyomási fekély

4.8.2. Lábszárfekély

4.9. Sebkezelés

4.10. Szövetegyesítõ eljárások

4.11. Kötözéstan, kötszerismeret

4.12. Gyógyászati segédeszközök rendelésével kapcsolatos ismeretek

4.13. Rehabilitációs ismeretek

Az egészségügyi miniszter 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelete
az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól

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

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

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzés (a továbbiakban: szakképzés) támogatott formáira történõ

felvétel szabályaira (a továbbiakban: rendszerbevételi eljárás),

b) a szakképzést végzõ intézmények kiválasztásának szabályaira (a továbbiakban: minõsítési eljárás) és

c) a szakképzést lezáró szakvizsgáztatásra vonatkozó szabályokra

terjed ki.

2. A felsõoktatási intézmény feladata a szakképzéssel kapcsolatban

2. § A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 141. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi felsõoktatási intézmény

(a továbbiakban: felsõoktatási intézmény):

a) kidolgozza az egészségügyért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott szakképzési

követelmények alapján az egyes szakmák részletes képzési programját,

b) megszervezi és lebonyolítja a rendszerbevételi eljárást,

c) gondoskodik a képzési programok végrehajtásáról és

d) ellátja a képzési program teljesítésének dokumentálásával és a dokumentáció megõrzésével kapcsolatos

feladatokat.

II. FEJEZET
A RENDSZERBEVÉTELI ELJÁRÁS

3. § (1) Rendszerbevételi eljárás az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési rendszerrõl szóló kormányrendeletben

(a továbbiakban: Kr.) szabályozott pályázaton nyertes állásokra (a továbbiakban: támogatott állás) folytatható.

(2) A rendszerbevételi eljárás szakmai anyaga az egyetemi képzés alatt oktatott szakma-specifikus tantárgyak

ismeretanyaga.
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3. A rendszerbevételi pontszám

4. § (1) A rendszerbevételi eljárásban a támogatott állásokra felvételüket kérõ jelentkezõk (a továbbiakban: jelentkezõ)

sorrendjét a rendszerbevételi pontszám határozza meg.

(2) A rendszerbevételi pontszám

a) a Kr. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti oklevél megszerzésével záruló egyetemi képzés során elért tanulmányi

eredmények alapján számított tanulmányi pontok,

b) az adott támogatott állással rendelkezõ munkáltató (a továbbiakban: munkáltató) által lefolytatott személyes

meghallgatás során elért pontok és

c) az 1. melléklet szerint számított többletpontok

összege.

(3) A rendszerbevételi eljárásban

a) tanulmányi pontszámként legfeljebb 70 pont,

b) személyes meghallgatás során legfeljebb 30 pont,

c) többletpontként legfeljebb 10 pont

adható.

(4) A tanulmányi pontszám a következõ részpontszámok összege:

a) a szigorlati tantárgyak érdemjegyei átlagának hatszorosa,

b) az adott szakhoz kapcsolódó öt szakmaspecifikus tantárgy 1,2-del súlyozott érdemjegyeinek összege és

c) az egyetemi záróvizsga 2,0-del súlyozott érdemjegye.

(5) Az egyes szakképzési szakokhoz tartozó szakmaspecifikus tantárgyak körét a miniszter tájékoztatóban teszi közzé.

(6) A személyes meghallgatás során a választott szak mûvelése szempontjából szükséges személyi adottságokat,

a szakma iránti érdeklõdést és a jelentkezõ általános szakmai felkészültségét kell értékelni a 2. mellékletben

meghatározott szempontok alapján.

4. A rendszerbevételi eljárásra történõ jelentkezés szabályai

5. § (1) A rendszerbevételi eljárás a felsõoktatási intézmény által kiadott jelentkezési lap benyújtásával kezdõdik.

(2) A jelentkezési lap tartalmazza

a) a jelentkezõ

aa) nevét,

ab) születési helyét és idejét,

ac) állandó lakóhelyét és tartózkodási helyét,

ad) alapnyilvántartási számát,

b) a rendszerbevételi eljárás során szükséges adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást, különös tekintettel

az adatkezelés céljára és jogalapjára, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyére, az adatkezelés

idõtartamára és arra, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

(3) A jelentkezési laphoz csatolni kell a tanulmányi pontszám és a többletpontszám számításának alapjául szolgáló

tényeket hitelesen igazoló dokumentumokat.

(4) A felsõoktatási intézmény évente a régiójába tartozó nyertes támogatás igénylési pályázatok megismerése után hozza

nyilvánosságra szakonként a jelentkezési lapok benyújtásának határidejét, a jelentkezési lapok formai szempontú

megvizsgálásának és a hiánypótlásra történõ felhívásnak a határidejét, valamint a pontszámok megállapításának

idõpontját.

(5) Nem vehet részt a rendszerbevételi eljárásban az a jelentkezõ, aki

a) a jelentkezési lapot határidõre nem nyújtja be,

b) a jelentkezési lapot hiányosan nyújtja be, és azt a hiánypótlásra biztosított 15 munkanapos határidõn belül nem

egészíti ki,

c) ötnél több támogatott állásra nyújt be jelentkezési lapot.

5. A rendszerbevételi eljárás lefolytatása

6. § (1) A felsõoktatási intézmény az adott támogatott állásra pályázó jelentkezõ 5. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatait,

a tanulmányi és többletpontszámát legkésõbb minden év augusztus 10-éig továbbítja a munkáltatók részére.
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(2) A munkáltató a személyes meghallgatáson elért pontszámról haladéktalanul, de legkésõbb minden év szeptember

5-éig értesíti a felsõoktatási intézményt.

(3) A felsõoktatási intézmény a Kr. 13. § (8) bekezdése szerinti értesítés során a jelentkezõ rendszerbevételi pontszámát

a részpontszámokra is lebontva határozza meg.

(4) A legmagasabb rendszerbevételi pontszámot elérõ jelöltek meghatározásánál – ha azonos rendszerbevételi

pontszám miatt a legmagasabb pontértéket több mint öt jelentkezõ érte el – elõnyben kell részesíteni azt

a jelentkezõt, akinek a tanulmányi és többletpontok összege (a továbbiakban: hozott pontszám) alapján számított

pontszáma magasabb.

(5) Ha a (4) bekezdés alapján az elsõ öt helyet – azonos hozott pontszámuk miatt – ötnél több jelentkezõ érte el,

a munkáltatónak valamennyi, a (4) bekezdés alapján az elsõ öt helynek megfelelõ pontszámot elért jelentkezõ közül

van lehetõsége választani.

(6) A jelentkezõ a rendszerbevételi eljárás lefolytatásával kapcsolatban, a személyét érintõ kérdésben a felsõoktatási

intézménynél írásban panasszal élhet a rendszerbevételi eljárás eredményérõl való értesítést követõ második

munkanap végéig. A felsõoktatási intézmény a panaszt három munkanapon belül elbírálja, és a döntésrõl írásban

értesíti a jelentkezõt.

III. FEJEZET
A MINÕSÍTÉSI ELJÁRÁS

7. § (1) A szakképzés gyakorlati programjának lebonyolítása minõsítési eljárás során szakképzõ hellyé minõsített

egészségügyi szolgáltatónál (a továbbiakban: szakképzõ hely) történik.

(2) Az egészségügyi szolgáltatók szakképzõ hellyé minõsítésérõl a miniszter dönt. A szakképzõ hellyé minõsített

egészségügyi szolgáltatók listáját a miniszter a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben,

valamint a miniszter által vezetett minisztérium honlapján minden év május 31-éig közzéteszi.

(3) A minõsítési eljárás lefolytatása az egészségügyi szolgáltató kérelmére indul. A kérelmet a miniszterhez kell

benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az egészségügyi szolgáltató önértékelését, és a felsõfokú szakirányú

szakképzési és továbbképzési tevékenységére vonatkozó adatokat.

(4) A szakképzõ hellyé minõsítés 4 évre szól. A szakképzõ hellyé minõsítés feltételeit a 3. melléklet tartalmazza.

A 3. melléklet szerinti személyi és tárgyi feltételekben bekövetkezett változásról a szakképzõ hely a minisztert

10 munkanapon belül értesíti.

(5) A miniszter a (4) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétõl számított 22 munkanapon belül dönt a szakképzõ hellyé

minõsítés további fenntartásáról vagy megszüntetésérõl.

(6) A felsõoktatási intézmény a Kr. 13. § (1) bekezdése szerinti kötelezettsége keretében közzéteszi az adott állás

vonatkozásában a szakképzõ hellyé minõsítés 3. melléklet szerinti formáját.

6. A szakképzõ helyek ellenõrzése

8. § (1) A miniszter a szakképzõ helyeket folyamatosan ellenõrzi.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti eljárásában az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsot

(a továbbiakban: ESZTT) szakértõként veszi igénybe.

IV. FEJEZET
A SZAKKÉPZÉS IDÕTARTAMA ÉS TELJESÍTÉSE

9. § A szakképzés – az orvos, fogorvos, gyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérõl szóló

miniszteri rendelet szerinti – idõtartama a szakképzési követelményeknek megfelelõen legalább három, de legfeljebb

hét év, amit a Kr. szerinti jelölt (a továbbiakban: jelölt) a választott szaknak megfelelõ munkavégzésre irányuló

jogviszonyban tölt el.

7. A szakképzés teljesítése

10. § (1) A szakképzési idõ igazolásához szükséges feltételeket a jelölt abban az esetben teljesíti, ha azt a szakgyakorlati idõ

teljes idõtartama alatt legalább heti 36 órás munkavégzéssel járó, munkavégzésre irányuló jogviszonyban tölti.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti munkavégzésre irányuló jogviszony idõtartama alatt a jelölt egészségügyi tevékenységet

szakmai felügyelet alatt végez.

(3) A szakképzési idõ teljesítéseként legalább heti 18 órás munkavégzéssel járó, munkavégzésre irányuló jogviszony is

elismerhetõ, azzal, hogy a szakgyakorlati idõ annyival hosszabbodik meg, amennyi az (1) bekezdésben foglaltaknak

megfelelõen a szakképzési idõ igazolásához szükséges feltételek teljesítéséhez szükséges.

(4) A szakképzésre beiratkozott jelölt részére a felsõoktatási intézmény leckekönyvet állít ki, melyben rögzíti

a részteljesítéseket.

11. § (1) A sorkatonai vagy polgári szolgálat szakgyakorlati idõnek minõsül, ha azt a jelölt a választott szakképesítésnek

megfelelõ, szakképzõ hellyé minõsített képzõhelyen töltötte.

(2) A szakgyakorlati idõbe legfeljebb három hónap keresõképtelen állományban töltött idõ számítható be.

(3) A külföldön letöltött gyakorlati idõ a szakképzésbe szakgyakorlati idõként beszámítható. A gyakorlati idõ

beszámításáról a felsõoktatási intézmény dönt.

(4) A nappali tagozaton végzett PhD tanulmányokból vagy a szakképesítés megkezdése elõtt letöltött gyakorlati idõbõl

– a felsõoktatási intézmény döntésétõl függõen – legfeljebb egy év a szakgyakorlati idõbe beszámítható.

(5) Ráépített szakképzés megszerzéséhez szükséges szakgyakorlati idõbe beszámítás nem lehetséges.

12. § (1) A jelölt a képzési program egyes részeinek befejezésekor – jogszabály vagy a felsõoktatási intézmény döntése

alapján – részvizsgát tesz.

(2) A felsõoktatási intézmény a képzési program teljesítése esetén javasolja az ESZTT Nemzeti Vizsgabizottsága

(a továbbiakban: NVB) elnökének a jelölt szakvizsgára bocsátását.

V. FEJEZET
AZ EGÉSZSÉGÜGYI FELSÕFOKÚ SZAKIRÁNYÚ SZAKKÉPZÉST LEZÁRÓ SZAKVIZSGA

8. A szakvizsgára történõ jelentkezés

13. § (1) A jelölt szakvizsgára az ESZTT Hivatalánál (a továbbiakban: Hivatal) jelentkezik. A jelentkezéshez mellékelni kell

a) a felsõoktatási intézmény szakvizsgára bocsátási javaslatát, és

b) a 21. § (1) bekezdésében meghatározott vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolást.

(2) Az NVB elnöke a jelöltet szakvizsgára bocsátja, ezzel egyidejûleg kijelöli a szakvizsga idõpontját és helyét, amelyrõl

a jelöltet legkésõbb a vizsga idõpontját 15 nappal megelõzõen értesíti.

(3) Ha az NVB elnöke azt állapítja meg, hogy a jelölt a feltételek nem teljesítése miatt nem bocsátható szakvizsgára,

az elutasításról határozatot hoz, aminek felülvizsgálatát a jelölt a határozat kézhezvételétõl számított három

munkanapon belül kérheti az ESZTT elnökénél. Az ESZTT elnöke a kérelmet öt munkanapon belül bírálja el, és

döntésérõl értesíti a jelöltet.

9. A szakvizsga lebonyolítása

14. § (1) A szakvizsga gyakorlati és elméleti részbõl áll.

(2) A gyakorlati vizsga az NVB elnöke által kijelölt intézményben történik. A gyakorlati vizsga idõtartama 2–5 munkanap.

A jelölt az eredményes gyakorlati vizsgát követõen bocsátható elméleti vizsgára.

(3) A szakvizsga elméleti része nyilvános.

(4) Sikertelen vizsga esetén az adott vizsgarész megismétlésére a jelölt további hat hónap gyakorlat után jelentkezhet.

(5) Az ismétlõvizsgára történõ jelentkezésre a 13. §-ban foglalt szabályok irányadók.

(6) Mind a gyakorlati, mind az elméleti vizsga sikertelenség esetén legfeljebb két ízben ismételhetõ. A második sikertelen

ismétlõvizsga után a felsõoktatási intézmény által meghatározott elméleti és egy éves gyakorlati képzésben való

részvétel után lehet ismét szakvizsgára jelentkezni.

15. § (1) A szakvizsga eredménye a gyakorlati és elméleti vizsga alapján

a) „kiválóan megfelelt”,

b) „megfelelt”, vagy

c) „nem felelt meg”

lehet.
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(2) Ha a szakképzés követelményeinek teljesítése és a szakvizsgára történõ jelentkezés között több mint öt év telt el,

a jelöltnek a 13. § (1) bekezdésében meghatározottakon túlmenõen igazolnia kell, hogy a vizsgára jelentkezést

közvetlenül megelõzõen

a) elsõ szakképesítés esetén tizenkét hónap,

b) ráépített szakképesítés esetén hat hónap,

legalább a teljes munkaidõ felét elérõ idõtartamú, munkavégzésre irányuló jogviszonyban szakgyakorlatot folytatott

a megszerezni kívánt szakképesítés területén.

(3) Ha a szakképzés valamely, jogszabályban önállóan meghatározott elemének teljesítése és a szakvizsgára történõ

jelentkezés között több mint tíz év telt el, a szakképzés adott elemének teljes idõtartamát és tartalmát meg kell ismételni.

16. § (1) A jelölt a Hivatalnál kérheti az engedélyezett szakvizsga elhalasztását. A kérelemrõl az NVB elnöke dönt. A harmadik és

minden további elhalasztott vizsga esetén a vizsgadíjat ismételten meg kell fizetni.

(2) A szakvizsga elhalasztása esetén a jelöltnek jelentkezését – a 13. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak mellékelése

nélkül – ismételten jeleznie kell a Hivatal részére.

(3) A jelölt kérheti a szakvizsga elméleti része idegen nyelven történõ letételének engedélyezését. Az engedély

megadásáról az NVB elnöke dönt, és azt abban az esetben tagadhatja meg, ha a szakvizsga elméleti része adott idegen

nyelven történõ letételét lehetõvé tevõ szakvizsga bizottság összeállítására nincs mód.

(4) Az idegen nyelven letett elméleti vizsga pótdíja a magyar nyelvû szakvizsga díjával azonos. A pótdíjból

a vizsgabizottság tagjai a 21. § (3) bekezdése szerint részesülnek. Idegen nyelven letett elméleti vizsga esetén

a bizonyítványt a vizsga nyelvén is ki kell állítani.

17. § (1) A szakvizsga bizottság három tagból áll. A szakvizsga bizottság tagjait és közülük az elnököt az NVB elnöke kéri fel

a (3) bekezdésben meghatározott szakvizsgáztatók közül.

(2) Ha a felkért szakvizsgáztató a felkérésnek nem tud eleget tenni, köteles errõl az NVB elnökét haladéktalanul értesíteni.

Ebben az esetben az NVB elnöke gondoskodik új tag felkérésérõl. Ha erre az idõ rövidsége miatt nem kerülhet sor,

akkor az NVB elnöke új vizsgaidõpontot jelöl ki.

(3) Szakvizsgáztató

a) felsõoktatási intézmény kinevezett, szakirányú szakvizsgával rendelkezõ egyetemi tanára,

b) az e feladat ellátására a miniszter által négy éves idõtartamra felkért, doktori fokozattal vagy habilitációval, és

egyidejûleg szakirányú szakvizsgával rendelkezõ szakember,

c) a miniszter által legfeljebb két éves idõtartamra felkért, szakirányú szakvizsgával rendelkezõ gyakorlati szakember

lehet.

(4) A (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott szakvizsgáztató személyére az ESZTT tesz javaslatot.

(5) Új szakvizsga bevezetése esetén a bevezetéstõl számított elsõ öt évben a (3) bekezdésben felsorolt személyek

az újonnan bevezetett szakirányú szakvizsga hiányában is felkérhetõk szakvizsgáztatónak.

(6) Nem lehet tagja a szakvizsga bizottságnak:

a) a jelölt munkáltatója, jogi személy munkáltató esetén a munkáltató tagja, alkalmazottja vagy a munkáltatóval

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy,

b) a jelölt hozzátartozója, vagy

c) akitõl a jelölt teljesítményének tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható el.

Az összeférhetetlenség fennállásáról a jelölt vagy a szakvizsga bizottság érintett tagjának kérelmére az NVB elnöke

dönt. Ha az NVB elnöke megállapítja az összeférhetetlenség fennállását, az új vizsgabizottsági tag kijelölésérõl

a (2) bekezdés szerinti módon gondoskodik.

18. § (1) Az elméleti és a gyakorlati vizsgáról vizsgalapot kell vezetni, amelyet a Hivatal a szakvizsga bizonyítványok

nyilvántartásával együtt õriz meg. A vizsgalapon fel kell tüntetni az elméleti vizsgán elhangzott kérdéseket.

A vizsgalap vezetésérõl a szakvizsga bizottság elnöke gondoskodik, és azt a vizsgáztató bizottság minden tagja

aláírásával hitelesíti.

(2) A jelölt a szakvizsga lebonyolításával kapcsolatosan panaszt nyújthat be az NVB-hez a panasz alapjául szolgáló

körülmény bekövetkezésétõl számított három munkanapon belül. A panasz ügyében a panasz benyújtásától

számított öt munkanapon belül az NVB erre kijelölt tagja jár el, döntése ellen a jelölt a döntés kézhezvételét követõ öt

munkanapon belül panaszt nyújthat be az NVB elnökéhez. A panasz elbírálásában a szakvizsga bizottság elnöke és

tagjai nem vehetnek részt.
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(3) Az NVB elnöke a panaszt öt munkanapon belül megvizsgálja, és döntésérõl a jelöltet írásban értesíti. Az NVB elnökének

döntése ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

(4) A követelmények teljesítésére vonatkozó értékelés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

(5) Ha a (2)–(3) bekezdés alapján az NVB eljáró tagja vagy elnöke azt állapítja meg, hogy a szakvizsga bizottság jogsértõen

járt el, az NVB tagjai véleményének kikérését követõen a jelöltet újabb szakvizsgára bocsátja. Ilyen esetben

a megismételt vizsga díját nem kell megfizetni.

10. A szakvizsga bizonyítvány

19. § (1) A szakvizsga eredményének megállapítása zárt ülésen, kihirdetése nyilvánosan történik. A szakvizsga eredményét

a vizsgabizottság elnöke az elméleti vizsgát követõen közli.

(2) A szakvizsga bizonyítványt

a) az NVB elnöke, akadályoztatása esetén az NVB olyan tagja, aki az ESZTT-nek is tagja,

b) a szakvizsga bizottság elnöke és

c) a képzõ intézmény képviselõje

írja alá. A bizonyítványt a szakvizsga sikeres teljesítését követõ 5 munkanapon belül kell – a 16. § (4) bekezdésében

foglalt eltéréssel – magyar nyelven kiállítani.

(3) A jelölt a szakvizsga bizonyítvány kézhezvételét követõen jogosult a szakképesítésnek megfelelõ megnevezés

használatára.

(4) A szakvizsga bizottság elnöke a szakvizsga iratait az elméleti vizsgát követõ 2 munkanapon belül megküldi

a Hivatalnak.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott iratok kézbesítésére a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok az irányadók.

20. § (1) A szakvizsga bizonyítvány alapján a szakképesítésnek megfelelõ megnevezés használatára jogosult személy

(e § alkalmazásában a továbbiakban: jogosult) – személyazonosságának hitelt érdemlõ igazolása mellett –

haladéktalanul bejelenti az NVB elnökének, ha a szakvizsga bizonyítványa elveszett, azt eltulajdonították vagy

az megsemmisült.

(2) Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült szakvizsga bizonyítvány érvénytelenségét az NVB elnöke

határozattal állapítja meg. A határozatnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben történõ

közzétételét követõen a szakvizsga bizonyítvány a szakképesítésnek megfelelõ megnevezés használatára nem jogosít.

(3) A (2) bekezdés szerinti szakvizsga bizonyítvány pótlására a jogosult kérelmére a Hivatal – a szakvizsgáról készített

vizsgalap alapján – másodlatot állít ki. A másodlat kiállításának díja 3000 Ft.

11. A szakvizsga díj

21. § (1) A szakvizsga díja 30 000 Ft. Ismétlõvizsga esetén a díjat újra meg kell fizetni.

(2) A szakvizsga díjat az Egészségügyi Minisztérium 10032000–01491838 számú számlájára kell befizetni.

(3) A szakvizsga bizottság elnökét a vizsgadíj 30%-a, két tagját a vizsgadíj 20-20%-a illeti meg.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.

(2) A 4. § (4) bekezdése 2013. március 1-jén lép hatályba.

23. § (1) A képzésüket az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzésben részt vevõk számára szervezett központi

gyakornoki rendszerrõl szóló kormányrendelet alapján megkezdõk a szakvizsgájukat a felsõfokú szakirányú

szakképzésük megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények szerint tehetik le.

(2) A 2013. március 1-jét megelõzõen a szakképzésüket e rendelet szerint megkezdõk esetében a tanulmányi pontok

számítása a központi gyakornoki rendszerbe való felvétel szabályairól szóló 36/2001. (X. 17.) EüM rendelet

(a továbbiakban: R.1.) e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 2. § (1) bekezdése szerinti Szabályzatban

foglaltak alapján az R.1. e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 6. § (2) bekezdésében meghatározott

módon történik.
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(3) A miniszter a szakmaspecifikus tárgyak körét – a 4. § (5) bekezdésében foglaltak szerint – elsõ alkalommal 2010.

szeptember 1-jéig, a szakképzésüket 2013-ban megkezdõk vonatkozásában határozza meg.

(4) Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzésrõl és továbbképzésrõl szóló 11/1998. (XII. 11.) EüM rendelet

(a továbbiakban: R.2.) rendelkezései alapján minõsített intézmények a minõsítés idõtartamának lejártáig jogosultak

szakképzés lefolytatására.

(5) A Kr. szerinti rezidensi pályázatot a Kr. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti oklevelét a Kr. hatálybalépését megelõzõen

megszerzõ, de a szakképzés rendszerébe a Kr. hatálybalépését követõen bekapcsolódni kívánó személy is benyújthat.

24. § (1) Hatályát veszti az R.1. és az R.2.

(2) 2010. szeptember 2-án hatályát veszti a 23. § (3) és (5) bekezdése.

(3) 2013. március 2-án hatályát veszti a 23. § (2) és (4) bekezdése.

(4) Ez a § a (3) bekezdésben meghatározott napot követõ napon hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

1. melléklet a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelethez

1. A rendszerbevételi eljárás során adható többletpontok

1.1. PhD fokozat 10 pont

1.2. A 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti egyetemi képzés alatt végzett tudományos tevékenység:

1.2.1. Helyi Tudományos Diákköri (a továbbiakban: TDK) Konferencián tartott elsõszerzõs elõadás 2 pont

1.2.2. Helyi TDK Konferencián tartott társszerzõs elõadás 1 pont

1.2.3. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (a továbbiakban: OTDK Konferencia) tartott elsõszerzõs elõadás 3 pont

1.2.4. OTDK Konferencián tartott társszerzõs elõadás 2 pont

1.2.5. Tudományos kongresszuson tartott elsõszerzõs elõadás, bemutatott poszter 3 pont

1.2.6. Tudományos kongresszuson tartott társszerzõs elõadás, bemutatott poszter 2 pont

1.2.7. TDK elsõszerzõs pályamunka 4 pont

1.2.8. TDK társszerzõs pályamunka 2 pont

1.2.9. Szakspecifikus diplomamunka 2 pont

1.2.10. Demonstrátorság az adott szakból évente 1 pont

1.2.11. Tudományos elsõszerzõs közlemény 5 pont

1.2.12. Tudományos társszerzõs közlemény 3 pont

1.2.13. Szakspecifikus tanulmányi verseny 1–3. helyezés 2 pont

1.2.14. Szakspecifikus választható kurzus teljesítése (maximum 4 pont) 1 pont

1.3. Nyelvvizsga (a diplomakiadási feltételen túl)

1.3.1. középfok „C” típus, felsõfok „A” vagy „B” típus 2 pont

1.3.2. felsõfok „C” típus, vagy orvosi szakfordítói diploma 3 pont

1.4. Orvosi munkavégzés az adott szakon évente 2 pont

1.5. Mentõtiszti, egészségügyi területen legalább 1 hónap idõtartamú munkavégzés hónaponként

(maximum 3 pont) 1 pont

1.6. A munkáltató által igazolt korábbi szakmai kapcsolat (a munkáltatónál végzett nem egészségügyi munka,

adatok feldolgozása tudományos tevékenységben stb.) 2 pont

2. melléklet a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelethez

1. A felvételi elbeszélgetés során értékelendõ szempontok

1.1. Stratégiai (analitikus, koncepcionális) gondolkodás

1.2. Betegekkel való kommunikáció

1.3. Teljesítményorientáció/motiváció

1.4. Mások megértése (empátia)
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1.5. Csapatmunka, együttmûködés

1.6. Kezdeményezõkészség (kreativitás, innováció)

1.7. Szakmai ismeretek alkalmazása

1.8. Integritás

1.9. Problémamegoldás

1.10. Betegorientáltság

1.11. Felelõsségtudat

1.12. Teljesítménymotiváció

1.13. Hivatástudat

1.14. Multikulturális ismeretek

3. melléklet a 16/2010. (IV. 15. EüM rendelethez

A szakképzõ hellyé minõsítés feltételei

Az egészségügyi szolgáltatást végzõ intézmények, azok osztályai vagy részlegei szakképzõ hellyé minõsítése

a következõ szempontok alapján történik:

1. A szakképzés egész idõtartamára és valamennyi elemének teljesítésére megfelelõ képzõhely:

1.1. ahol a szakképzést vezetõ oktató az adott szakterületen

1.1.1. legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel és tudományos minõsítéssel, vagy

1.1.2. legalább 10 éve megszerzett szakképesítéssel

rendelkezik;

1.2. ahol a szakképzést végzõ oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;

1.3. amely a betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a teljes szakképzési program vagy legalább annak

75%-a oktatására, azzal, hogy a fennmaradt 25% oktatása a felsõoktatási intézmény által kijelölt más szakképzõ hellyé

minõsített képzõhelyen történik;

1.4. ahol a szükséges kapcsolódó szakterületek és diagnosztikai részlegek elérhetõsége és együttmûködése biztosított;

1.5. amely rendelkezik belsõ minõségbiztosítási rendszerrel;

1.6. ahol az adott szakterületre vonatkozó hazai és nemzetközi irodalom, továbbá a szükséges oktatási infrastruktúra

a jelölt számára hozzáférhetõ módon rendelkezésre áll; valamint

1.7. ahol rendszeres tudományos tevékenységet végeznek.

2. A szakképzés egyes elemeinek teljesítésére megfelelõ képzõhely:

2.1. Gyógyintézeti osztály, illetve kutatóintézet esetén:

2.1.1. ahol a szakképzést vezetõ oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;

2.1.2. amely a betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési program egyes elemeinek

oktatására;

2.1.3. ahol a szakma mûveléséhez szükséges kapcsolódó szakterületek és diagnosztikai részlegek az oktatott terület

kívánalmainak megfelelõen rendelkezésre állnak;

2.1.4. amely rendelkezik belsõ minõségbiztosítási rendszerrel; valamint

2.1.5. ahol az adott szakmára vonatkozó hazai és nemzetközi irodalom, valamint az oktatási infrastruktúra a jelölt számára

hozzáférhetõ módon rendelkezésre áll.

2.2. Egyéni praxisban történõ részképzés esetén:

2.2.1. ahol a szakképzést vezetõ oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;

2.2.2. amely a betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési program egyes elemeinek

oktatására;

2.2.3. amely rendelkezik belsõ minõségbiztosítási rendszerrel; valamint

2.2.4. ahol az oktató és a felsõoktatási intézmény között rendszeres szakmai kapcsolat áll fenn.

Az 1.1. és 1.2. alpontban, a 2.1.1. alpontban, valamint a 2.2.1. alpontban foglalt rendelkezéseket a szakképzés

bevezetésétõl számított 8. év elteltét követõen kell alkalmazni, azzal, hogy ezen idõpontig is a szakképzést vezetõ és

végzõ oktatónak megfelelõ szakképesítéssel rendelkeznie kell.
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IV. RÉSZ
Irányelvek, tájékoztatók

V. RÉSZ
Közlemények

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
közleménye
orvostechnikai eszköz forgalmazásának felfüggesztésérõl

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Orvostechnikai Fõosztálya az Aachen Resonance GmbH.

(Pauwelsstrasse 19, 52074 Aachen, Németország) által gyártott 5-531-204-0802. és 5-530-200-0802 számú

tanúsítványokkal rendelkezõ ARTAX ballonra szerelt, Paclitaxelt kibocsátó koronáriás sztent forgalmazását a

megfelelõségértékelési eljárást végzõ Egészségügyi Minõségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet által kiadott

tanúsítványok felfüggesztése miatt, az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009 (III.1 7.) EüM rendelet 22. § (3)

bekezdése alapján a 27511-001/2010/OTIG sz. határozattal felfüggesztette.

***

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Orvostechnikai Fõosztálya az Aachen Resonance GmbH.

(Pauwelsstrasse 19, 52074 Aachen, Németország) által gyártott 5-535-204-0802. és 5-530-200-0802 számú

tanúsítványokkal rendelkezõ VITA ballonra szerelt, tretinoint kibocsátó koronáriás sztent forgalmazását a

megfelelõségértékelési eljárást végzõ Egészségügyi Minõségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet által kiadott

tanúsítványok felfüggesztése miatt, az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009 (III. 17.) EüM rendelet 22. § (3)

bekezdése alapján a 27508-001/2010/OTIG sz. határozattal felfüggesztette.

***

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
közleménye
orvostechnikai eszköz forgalmazása felfüggesztésének megszüntetésérõl

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Orvostechnikai Fõosztálya az INVATEC Technology Center

GmbH. által gyártott, 5-567-204-0812 és 5-566-200-0812 számú tanúsítványokkal rendelkezõ IN.PACT

AMPHIRION Paclitaxelt kibocsátó ballon katéter forgalmazásának felfüggesztését a termék tanúsítása során

feltárt hiányosságok pótlása miatt 24756-001/2010/OTIG számú határozatával megszünteti.

***

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) piacfelügyeleti eljárás keretében

végzett hatósági ellenõrzés során megállapította, hogy a Marthy-Dent Bt. (Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt.

65-67. I/2) által készített fogpótlások az orvostechnikai eszközökrõl szóló 16/2006. (III. 7.) EüM rendeletben (a

továbbiakban: R.) meghatározott követelményeknek nem felelnek meg, mivel a R. 8. számú melléklete szerinti

dokumentumok megléte nem igazolt. Ezért a Hivatal a fenti fogpótlások forgalmazásának felfüggesztésérõl

határozatot hozott. A Marthy-Dent Bt. a felfüggesztõ határozatban elõírt dokumentumokat a Hivatal részére elküldte.

A Hivatal ezért a fenti fogpótlások forgalmazásának az orvostechnikai eszközökrõl szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet

15. § (2) bekezdés értelmében, a R. 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján történt felfüggesztését 2010. március 26-án

kelt határozatával megszüntette.
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Az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl

a gyógyító-megelõzõ ellátások finanszírozásának 2010. április havi teljesítése:

ezer Ft-ban

Megnevezés
2010. évi

tv. szerinti
elõirányzat

2010. évi
módosított
elõirányzat

Tárgyhónapot
megelõzõ

idõszak
összesen

Tárgyhavi
kifizetés
(április)

Kifizetés
összesen

Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása

Praxisfinanszírozás 68 063 400,0 68 063 400,0 16 761 405,2 5 635 396,2 22 396 801,4

Eseti ellátás díjazása 511 300,0 511 300,0 158 744,2 40 255,8 199 000,0

Ügyeleti szolgálat 9 341 200,0 9 341 200,0 2 392 140,1 798 420,3 3 190 560,4

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása
összesen

77 915 900,0 77 915 900,0 19 312 289,5 6 474 072,3 25 786 361,8

Védõnõ, anya-, gyermek- és
ifjúságvédelem

Iskola-egészségügyi ellátás 1 856 000,0 1 856 000,0 463 880,5 154 679,4 618 559,9

Védõnõi ellátás 15 440 800,0 15 440 800,0 3 858 070,4 1 286 932,4 5 145 002,8

Anya-gyermek- és
csecsemõvédelem

450 500,0 450 500,0 112 246,5 37 415,5 149 662,0

MSZSZ : gyermekgyógyászat 121 600,0 121 600,0 30 399,8 10 133,4 40 533,2

MSZSZ : nõgyógyászat 96 300,0 96 300,0 24 075,0 8 025,0 32 100,0

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

17 965 200,0 17 965 200,0 4 488 672,2 1 497 185,7 5 985 857,9

3. Fogászati ellátás 22 264 400,0 22 264 400,0 5 565 973,3 1 855 380,7 7 421 354,0

Gondozóintézeti gondozás

Nemibeteg gondozás 263 500,0 394 800,0 131 401,6 44 031,6 175 433,2

Tüdõgondozás 1 045 700,0 1 585 000,0 527 380,5 177 649,2 705 029,7

Pszichiátriai gondozás 542 200,0 796 100,0 253 315,2 91 191,3 344 506,5

Onkológiai gondozás 267 000,0 384 000,0 122 485,5 43 400,1 165 885,6

Alkohológia és drogellátás 181 600,0 253 700,0 84 458,7 28 152,9 112 611,6

4. Gondozóintézeti gondozás összesen 2 300 000,0 3 413 600,0 1 119 041,5 384 425,1 1 503 466,6

5. Betegszállítás, és orvosi rendelvényû
halottszállítás összesen

5 780 200,0 5 780 200,0 1 445 049,9 481 683,3 1 926 733,2

6. Mûvesekezelés 22 932 200,0 22 932 200,0 5 733 025,9 1 911 037,2 7 644 063,1

7. Otthoni szakápolás 3 678 100,0 3 678 100,0 842 851,5 274 370,9 1 117 222,4

8. Mûködési költségelõleg 1 000 000,0 1 000 000,0 180 021,0 -20 001,0 160 020,0

Célelõirányzatok

Bázisfinanszírozott
fekvõbeteg-szakellátás

10 000,0 10 000,0 2 220,0 740,0 2 960,0

Méltányossági alapon történõ
térítések

39 200,0 39 200,0 16 275,6 2 238,2 18 513,8

Alapellátási vállalkozás támogatási
átalánydíj

376 700,0 376 700,0 61 555,3 18 579,4 80 134,7

Eseti kereset-kiegészítés fedezete 0,0 11 200 000,0 5 586 040,2 5 617 951,2 11 203 991,4
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Megnevezés
2010. évi

tv. szerinti
elõirányzat

2010. évi
módosított
elõirányzat

Tárgyhónapot
megelõzõ

idõszak
összesen

Tárgyhavi
kifizetés
(április)

Kifizetés
összesen

9. Célelõirányzatok összesen 425 900,0 11 625 900,0 5 666 091,1 5 639 508,8 11 305 599,9

10. Mentés 22 469 000,0 22 469 000,0 5 617 249,7 1 872 416,7 7 489 666,4

11. Laboratóriumi ellátás 20 538 900,0 20 538 900,0 5 146 610,2 1 711 344,6 6 857 954,8

Összevont szakellátás

Járóbeteg szakellátás 117 391 600,0 113 774 900,0 33 327 524,5 8 070 532,0 41 398 056,5

Fekvõbeteg szakellátás 408 100 200,0 399 403 300,0 128 573 849,6 29 833 950,6 158 407 800,2

– aktív fekvõbeteg szakellátás 350 787 400,0 343 307 900,0 108 109 952,7 25 022 415,6 133 132 368,3

– krónikus fekvõbeteg szakellátás 56 364 800,0 55 147 400,0 20 226 896,9 4 732 535,0 24 959 431,9

– fix díjjal finanszírozott ellátás
(IM. BVOP)

948 000,0 948 000,0 237 000,0 79 000,0 316 000,0

Extrafinanszírozás 17 700,0 17 700,0 3 365,1 4 205,0 7 570,1

Speciális fin. fekvõbeteg 31 852 800,0 31 852 800,0 6 466 056,6 1 896 730,9 8 362 787,5

12. Összevont szakellátás összesen 557 362 300,0 545 048 700,0 168 370 795,8 39 805 418,5 208 176 214,3

13. Gyógyító-megelõzõ ellátás céltartalék 3 000 000,0 3 000 000,0

ÖSSZESEN 757 632 100,0 757 632 100,0 223 487 671,6 61 886 842,8 285 374 514,4

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

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

MINDÖSSZESEN 757 632 100,0 757 632 100,0 223 487 671,6 61 886 842,8 285 374 514,4

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

teljesítmény szerinti finanszírozás adatai 2010. április hónapra:

Szakfeladat
Teljesítmény

mértékegysége
Teljesítmény
mennyisége

Ft/teljesítmény,
(alapdíj)

HSZ - ellátás pont 21 370 598 162,278

HSZ eseti ellátás eset 67 508 600,000

Iskolaorvosi ellátás pont 470 261 232,746

Védõnõi ellátás pont 3 351 437 274,333

Fogászati ellátás pont 497 039 190 2,44099440

Beteg- és orv. rend. halottszállítás hasznos km 3 476 098 88,31

Laborkassza pont (lebegtett) 1 453 090 472 0,30149705

pont (fix) 845 856 719 1,46000000

Járóbeteg szakellátás + CT-MRI pont 5 344 008 676 1,46000000

Mûvesekezelés eset 85 549 24 229,51

– EPO eset 3 216 31 264,13

Házi szakápolás vizit 85 987 3 200

Otthoni hospice ellátás nap 8 238 3 840

Aktív fekvõbeteg ellátás súlyszám 169 258,85 146 000

Krónikus fekvõbeteg ellátás súlyozott ápolási nap 845 651,73 5 600
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A NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG
közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról 2010. október – 2010.
december közötti vizsgaidõszakra

I. TÁJÉKOZTATÓ a szakvizsgára jelentkezés módjáról

– A meghirdetett idõpontok az elméleti szakvizsgára vonatkoznak.

– Az elméleti vizsga elõtt teljesítendõ gyakorlati vizsga idõtartama

– elsõként megszerezhetõ szakképesítés esetén: legfeljebb 5 munkanap,

– ráépített szakvizsga esetén: legfeljebb 2 munkanap.

– A szakvizsga pontos helyét és idõpontját a Nemzeti Vizsgabizottság elnöke határozza meg.

Vizsgára jelentkezni

2010. május 3–31. között

kell, a következõkben felsorolt dokumentumok benyújtásával.

Ugyanekkor kell megismételni a jelentkezésüket írásban azoknak, akik vizsgájukat halasztották, vagy sikertelenül

vizsgáztak. Kérjük a jelentkezési lapon tüntesse fel, hogy megújított jelentkezésrõl van szó!

A halasztással egy idõben a következõ vizsgaidõszakra történõ beosztásra benyújtott kérelem nem fogadható el.

Halasztás esetén a halasztás indokoltsága és a vizsgadíj újbóli megfizetése kérdésében a Nemzeti Vizsgabizottság

elnöke határoz.

A szakképzések feltüntetett megnevezése a hatályos jogszabálynak felel meg. Korábban kezdett szakképzés esetén

annak megnevezése eltérhet a feltüntetettõl (pl.: fertõzõ betegségek az infektológia helyett.)

1. A központi gyakornoki rendszer alapján végzettek és ráépített vagy továbbított alap* szakvizsgára

egyetemi vizsgára bocsátó határozattal jelentkezõk által benyújtandó dokumentumok

– jelentkezési lap (ld.: utolsó oldal) 2 pld-ban,

– a szakképzést végzõ egyetem dékáni hivatala által kiállított vizsgára bocsátó határozat vagy abszolutórium,

– a szakképzés teljesítésével kapcsolatos adatokat igazoló lap (ld: jelentkezési lap elõtt) kitöltve (dékáni hivatal a

vizsgára bocsátó határozattal együtt adja ki),

– a személyi igazolvány fénymásolata,

– az orvosi diploma fénymásolata,

– az elõzõ szakorvosi bizonyítvány(ok) fénymásolata(i),

– a vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga díja 30 000 Ft, amely díjat az Egészségügyi Minisztérium

10032000-01491838 számú számlájára kell befizetni, a befizetés átutalással is teljesíthetõ. A feladóvevény

fénymásolatát kérjük mellékelni. A csekken feladóként azt kérjük feltüntetni, akinek a részére a számlát kérik

kiállítani (pl. Bt esetén a Bt. neve, kórház, stb), a befizetés jogcíme rovatban, és a közlemény rovatban kérjük a

vizsgázó nevét feltüntetni. Sikertelen vizsga megismétlése esetén a vizsgadíjat ismét meg kell fizetni.

A központi gyakornoki rendszer alapján idén végzõk a vizsgára bocsátó határozatot (abszolutóriumot) késõbb is

benyújthatják.

A jelentkezést a fentieknek megfelelõen a vizsgára bocsátó határozat nélkül is meg kell küldeni október hó folyamán!!

2. A NEM központi gyakornoki rendszer alapján végzett elsõ szakvizsgára jelentkezõk által benyújtandó

dokumentumok

– jelentkezési lap (ld. utolsó oldal) 2 pld-ban,

– elfogadott szakképzési terv (un. négyoldalas),

– a szakképzés teljesítésével kapcsolatos adatokat igazoló lap (ld: a jelentkezési lap elõtt) kitöltve,

– az orvosi diploma fénymásolata,

– elõzõ szakorvosi bizonyítvány(ok) fénymásolata(i) [ha van(nak)],

– személyazonossági igazolvány, tartózkodási engedély vagy születési anyakönyvi kivonat fénymásolata,
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– mûködési bizonyítvány(ok) (orvosoknál: osztályvezetõ fõorvos, kórházigazgató írja alá és pecsételi le,

gyógyszerészeknél: a gyógyszertár vezetõje illetve a felügyeletet gyakorló szerv, vállalkozó orvos esetében: ÁNTSZ*),

– kötelezõ kiegészítõ gyakorlat(ok)ról mûködési bizonyítvány,

– mûtéti kimutatás(ok),

– a rendeletben elõírt tanfolyamok igazolása,

– nem munkában töltött idõ(k) munkáltató általi igazolása (szülési szabadság, gyed, gyes, katonaság, fizetés nélküli

szabadság, táppénz),

– a vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga díja 30 000 Ft. A díjat az Egészségügyi Minisztérium

10032000-01491838 számú számlájára kell befizetni, a befizetés átutalással is teljesíthetõ. A feladóvevény

fénymásolatát kérjük mellékelni. Sikertelen vizsga megismétlése esetén a vizsgadíjat ismét meg kell fizetni. A csekken

feladóként azt kérjük feltüntetni, akinek a részére a számlát kérik kiállítani (pl. Bt esetén a Bt. neve, kórház stb), a

befizetés jogcíme rovatban, és a közlemény rovatban kérjük a vizsgázó nevét feltüntetni.

Integrált intézmények esetén kérjük külön igazolni a kórházi osztályon és a járóbeteg rendelésen eltöltött idõt.

Ha a jelölt a vizsgára jelentkezés és a vizsga idõpontja között teljesíti a szakképzés valamely részét, vizsgára csak akkor

bocsátható, ha az utolsó részelem teljesítésérõl szóló igazolást a vizsga meghirdetett idõpontja elõtt legkésõbb egy

hónappal benyújtja. Ennek a határidõnek az elmulasztása esetén a jelentkezés az adott vizsgaidõszakra nem

fogadható el, és a következõ vizsgaidõszakra való jelentkezést írásban meg kell erõsíteni.

3. A nem egészségügyi alapdiplomával rendelkezõ szakvizsgára jelentkezõk által benyújtandó dokumentumok

– jelentkezési lap (ld.: utolsó elõtti oldal) 2 pld-ban,

– a szakképzést végzõ egyetem dékáni hivatala által kiállított vizsgára bocsátó határozat (ld.: utolsó oldal),

– a személyi igazolvány fénymásolata,

– a diploma fénymásolata,

– a vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga díja 30 000 Ft., amely díjat az Egészségügyi Minisztérium

10032000-01491838 számú számlájára kell befizetni, a befizetés átutalással is teljesíthetõ. A feladóvevény

fénymásolatát kérjük mellékelni. Sikertelen vizsga megismétlése esetén a vizsgadíjat ismét meg kell fizetni. A csekket

arra a névre kérjük kiállítani, amely névre a számlát kérik (pl. Bt., kórház neve), a befizetés jogcíme rovatban

kérjük a vizsgázó nevét feltüntetni.

4. A megismételt szakvizsgára jelentkezõk által benyújtandó dokumentumok

– jelentkezési lap,

– mûködési bizonyítvány a sikertelen szakvizsga óta végzett szakgyakorlatról,

– a nem munkában töltött idõ(k) munkáltató általi igazolása (szülési szabadság, gyed, gyes, katonaság, fizetés nélküli

szabadság, táppénz),

– a vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga díja 30 000 Ft., amely díjat az Egészségügyi Minisztérium

10032000-01491838 számú számlájára kell befizetni, a befizetés átutalással is teljesíthetõ. A feladóvevény

fénymásolatát kérjük mellékelni.

5. Általános tudnivalók

A vizsgára bocsátó határozat (vagy az abszolutórium) benyújtására a határozat kiállítása után azonnal, legkésõbb pedig a

vizsga meghirdetett idõpontja elõtt egy hónappal kerülhet sor. Ennek a határidõnek az elmulasztása esetén a jelentkezés

az adott vizsgaidõszakra nem fogadható el, és a következõ vizsgaidõszakra való jelentkezést írásban meg kell erõsíteni.

A vizsgára bocsátó határozat (abszolutórium) benyújtása elõtt a jelölt nem kap vizsgabeosztást. Tényleges

vizsgabeosztására és errõl szóló tájékoztatására csak az egyetem által kiállított vizsgára bocsátó határozat

(abszolutórium) megérkezése után kerül sor.

Ha a jelölt a vizsgára jelentkezés és a vizsga idõpontja között teljesíti a szakképzés valamely részét, vizsgára csak akkor

bocsátható, ha az utolsó részelem teljesítésérõl szóló igazolást (és a vizsgára bocsátó határozatot) a vizsga meghirdetett

idõpontja elõtt legalább egy hónappal benyújtja. Ennek a határidõnek az elmulasztása esetén a jelentkezés az adott

vizsgaidõszakra nem fogadható el, és a következõ vizsgaidõszakra való jelentkezést írásban meg kell erõsíteni.
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Ha a szakképzés követelményeinek teljesítése és a szakvizsgára történõ jelentkezés között több mint öt év telt el, a

jelöltnek igazolnia kell, hogy a vizsgára jelentkezéskor és azt közvetlenül megelõzõen a jogszabályban elõírt

idõtartamú szakgyakorlatot folytatott a megszerezni kívánt szakképesítés területén.

Ha szakképzés (rész)követelményeinek teljesítése és a szakvizsgára történõ jelentkezés között több mint tíz év telt el, a

szakképzés teljes idõtartamát és tartalmát meg kell ismételni.

A jelentkezéseket postán vagy – kivételesen – személyesen lehet a Nemzeti Vizsgabizottsághoz eljuttatni (1051

Budapest, Arany J. u. 6–8.)

A szakképzettséget tanúsító bizonyítványt a mûködési nyilvántartásban szereplõ névre állítjuk ki.

A felsoroltakon kívül további dokumentumot nem kell mellékelni, amennyiben további igazolások szükségesek,

arról a jelentkezõt írásban értesítjük.

Ügyintézõk:

Arlóy Györgyné 795-1034, 06 (1) 795-1100/ 51034, 06 (30) 795-1100/51034

Szabó Júlia 795-1076, 06 (1) 795-1100/51076, 06 (30) 795-1100/51076

Ridegné Cseke Irén 795-12-88, 06 (1) 795-1100/51288, 06 (30) 795-1100/51288

FAX: 795-0159

E-mail : Szakvizsga@eum.gov.hu

Ügyfélfogadás HÉTFÕ: 9–12 óráig

SZERDA: 14–16 óráig

Dr. Fock Erzsébet szakmai fõtanácsadó fogadóórája panaszügyekben: SZERDA: 15.00–16.30 óráig

A szakképzés teljesítésével kapcsolatos adatok

Név:

Szakterület:

Jogszabály alapján elõírt szakképzési idõ:

A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérõl szóló

66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 6. §-a szerinti

kedvezmény/gyakorlati idõ idõtartama (ha van):

Esetleges méltányossági engedély száma:

Beszámítás a jogszabály alapján:

1. külföldi munkavállalásból beszámított idõ:

a beszámítás alapjául szolgáló tevékenység:

végzésének helye:

szakmai vezetõ:

idõtartama:

2. Ph.D. ösztöndíjból beszámított idõ:

a tudományos tevékenység végzésének helye:

szakmai vezetõ:

témakör:

idõtartama:

3. Elõzõ szakvizsga alapján beszámított idõ:

(ha a beszámított idõszak egy évnél hosszabb, a beszámítás alapjául szolgáló közös elemek, és azok idõtartama)

4. Kiesõ idõ:

oka:

idõtartama:

Fentiek valóságát igazolom, vizsgára bocsátását javasolom:

Egyetem képviselõje
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JELENTKEZÉSI LAP
a 2010. õszi vizsgaidõszakra

(kézírás esetén nyomtatott betûkkel kérjük kitölteni)

2 pld-ban kérjük beküldeni

Mely szakmából kíván vizsgázni …………………………………………………………………………………………....

Képzés befejezésének idõpontja: ……………………………………………………………………………………….......

Megújított jelentkezés-e*: igen nem

A vizsgára bocsátó határozatot (vagy abszolutóriumot) kiállító egyetem:

………………………………………………………………………………………………………………………………

A jelentkezõ neve :………………………………………………………………………………………………………......

A jelentkezõ születési neve ……………………………………………………………………………………………........

Neme: ................................................................ Állampolgársága: ......................................................................................................................

Orvosi pecsét száma: ……………………………………………………………………………………………………......

Születési hely, idõ: ………………………………………………………………………………………………………......

Anyja születési neve: ……………………………………………………………………………………………………......

Jelenlegi munkahelye: …………………………………………………………………………………………………........

Diploma megszerzésének helye, idõpontja: ……………………………………………...............................................................

Elõzõ szakvizsgák megnevezése (ha vannak) és száma:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Lakóhelye (tartózkodási helye): ………………………………………………………………………………………..........

Értesítési cím (+ telefonszám): ………………………………………………………………………………………….......

A vizsgadíj befizetésének dátuma:..……………………………………………………………………………………........

Ha más számára kéri a befizetett vizsgadíjról a számlát kiállítani, a címzett pontos neve: ……………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………………

címe, irányítószáma:……………………………………………………………………………………………………........

* Aláhúzással kérjük megjelölni.
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II. Vizsganaptár
1. Orvosok

Szakma Idõpont ügyintézõ

Addictológia 2010. 10. 04 - 15. Szabó Júlia

Allergológia és klinikai immunológia 2010. 11. 22 - 12. 03. Szabó Júlia

Anaesthesiológia-intenzív therápia 2010. 10. 25 - 11. 05. Arlóy Györgyné

Andrológia 2010. 10. 04 - 15. Ridegné Cseke Irén

Arc- állcsont-szájsebészet 2010. 10. 25 - 11. 05. Arlóy Györgyné

Audiológia 2010. 10. 08 - 15. Arlóy Györgyné

Belgyógyászat 2010. 11. 08 - 19. Arlóy Györgyné

Bõrgyógyászat 2010. 10. 04 - 15. Ridegné Cseke Irén

Csecsemõ- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat 2010. 10. 11 - 22. Arlóy Györgyné

Csecsemõ- és gyermek kardiológia 2010. 10. 11 - 22. Arlóy Györgyné

Csecsemõ- és gyermekgyógyászat 2010. 11. 08 - 19. Arlóy Györgyné

Csecsemõ- és gyermekgyógyászati intenzív terápia 2010. 11. 18 - 29. Arlóy Györgyné

Cytopatológia 2010. 10. 04 - 15. Szabó Júlia

Dento-alveoláris sebészet 2010. 11. 18 - 29. Arlóy Györgyné

Egészségbiztosítás 2010. 10. 11 - 22. Arlóy Györgyné

Endokrinológia 2010. 10. 11 - 22. Arlóy Györgyné

Érsebészet 2010. 10. 04 - 15. Szabó Júlia

Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás 2010. 10. 25 - 11. 05. Szabó Júlia

Fizioterápia 2010. 10. 25 - 11. 05. Szabó Júlia

Fog- és szájbetegségek Igény esetén: 2010. október Arlóy Györgyné

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) 2010. 11. 29 - 12. 10. Ridegné Cseke Irén

Fogszabályozás 2010. 11. 08 - 19. Arlóy Györgyné

Foniátria 2010. 10. 11 - 22. Arlóy Györgyné

Fül-orr-gégegyógyászat 2010. 11. 08 - 19. Arlóy Györgyné

Gasztroenterológia 2010. 10. 25 - 11. 05. Arlóy Györgyné
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Szakma Idõpont ügyintézõ

Geriátria 2010. 10. 25 - 11. 05. Ridegné Cseke Irén

Gyermek- és ifjúságpszichiátria 2010. 10. 04 - 15. Szabó Júlia

Gyermek gasztroenterológia 2010. 10. 25 - 11. 05. Arlóy Györgyné

Gyermekfogászat 2010. 11. 18 - 29. Arlóy Györgyné

Gyermekneurológia 2010. 10. 25 - 11. 05. Szabó Júlia

Gyermeknõgyógyászat 2010. 10. 04 - 15. Szabó Júlia

Gyermekradiológia 2010. 10. 04 - 15. Ridegné Cseke Irén

Gyermeksebészet 2010. 11. 15 - 26. Szabó Júlia

Gyermekszemészet 2010. 10. 11 - 22. Arlóy Györgyné

Gyermektüdõgyógyászat 2010. 10. 25 - 11. 05. Szabó Júlia

Haematológia 2010. 11. 15 - 26. Arlóy Györgyné

Háziorvostan 2010. 11. 15 - 26. Ridegné Cseke Irén

Honvédorvostan-katasztrófaorvostan 2010. 10. 11 - 22. Arlóy Györgyné

Idegsebészet 2010. 10. 04 - 15. Ridegné Cseke Irén

Igazságügyi orvostan 2010. 11. 29 - 12. 10. Arlóy Györgyné

Igazságügyi pszichiátria (igazságügyi elmeorvostan) 2010. 11. 29 - 12. 10. Arlóy Györgyné

Infectológia 2010. 10. 11 - 22. Szabó Júlia

Intenzív terápia 2010. 11. 02 - 12. Arlóy Györgyné

Iskolaegészségtan és ifjúságvédelem 2010. 10. 25 - 11. 05. Szabó Júlia

Kardiológia 2010. 11. 22 - 12. 03. Szabó Júlia

Kézsebészet 2010. 10. 11 - 22. Ridegné Cseke Irén

Klinikai farmakológia 2010. 10. 11 - 22. Szabó Júlia

Klinikai genetika 2010. 10. 04 - 15. Ridegné Cseke Irén

Klinikai laboratóriumi vizsgálatok 2010. 11. 18 - 29. Arlóy Györgyné

Klinikai neurofiziológia 2010. 10. 11 - 22. Szabó Júlia

Klinikai onkológia 2010. 11. 22 - 12. 03. Szabó Júlia
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Szakma Idõpont ügyintézõ

Konzerváló fogászat és fogpótlástan 2010. 10. 18 - 29. Arlóy Györgyné

Közegészségtan - járványtan Igény esetén: mint a Megelõzõ orvostan Szabó Júlia

Közegészségügyi járványügyi laboratóriumi vizsgálatok Igény esetén: mint a Megelõzõ orvostan Szabó Júlia

Laboratóriumi haematológia és immunológia 2010. 10. 18 - 29. Szabó Júlia

Megelõzõ orvostan és népegészségtan 2010. 10. 25 - 11. 05. Szabó Júlia

Mellkassebészet 2010. 10. 11 - 22. Ridegné Cseke Irén

Molekuláris genetikai diagnosztika 2010. 10. 18 - 29. Szabó Júlia

Mozgásszervi rehabilitáció 2010. 10. 25 - 11. 05. Szabó Júlia

Munkahygiene 2010. 10. 04 - 15. Ridegné Cseke Irén

Nefrológia 2010. 11. 02 - 12. Arlóy Györgyné

Neonatológia 2010. 10. 25 - 11. 05. Arlóy Györgyné

Neurológia 2010. 10. 18 - 29. Szabó Júlia

Neuropatológia 2010. 10. 18 - 29. Szabó Júlia

Neuroradiológia 2010. 10. 18 - 29. Szabó Júlia

Nukleáris medicina (izotópdiagnosztika) 2010. 10. 11 - 22. Ridegné Cseke Irén

Ortopédia 2010. 11. 29 - 12. 10. Ridegné Cseke Irén

Ortopédia és traumatológia 2010. 11. 29 - 12. 10. Ridegné Cseke Irén

Orvosi laboratóriumi diagnosztika 2010. 11. 18 - 29. Arlóy Györgyné

Orvosi mikrobiológia 2010. 10. 25 - 11. 05. Szabó Júlia

Orvosi rehabilitáció alapszakma szerint

Oxyológia 2010. 10. 11 - 22. Ridegné Cseke Irén

Oxyológia és sürgõsségi orvostan 2010. 10. 11 - 22. Ridegné Cseke Irén

Parodontológia 2010. 10. 11 - 22. Arlóy Györgyné

Pathológia (Kórbonctan) 2010. 10. 04 - 15. Szabó Júlia

Plasztikai (égési) sebészet 2010. 10. 11 - 22. Szabó Júlia

Pszichiátria 2010. 10. 11 - 22. Szabó Júlia
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Szakma Idõpont ügyintézõ

Pszichoterápia 2010. 10. 25 - 11. 05. Szabó Júlia

Radiológia 2010. 11. 15 - 26. Ridegné Cseke Irén

Repülõorvostan 2010. 11. 15 - 26. Szabó Júlia

Reumatológia 2010. 10. 25 - 11. 05. Szabó Júlia

Sebészet 2010. 11. 29 - 12. 10. Ridegné Cseke Irén

Sportorvostan 2010. 10. 25 - 11. 05. Szabó Júlia

Sugárbiológia-sugáregészségügy 2010. 10. 04 - 15. Ridegné Cseke Irén

Sugáregészségtan 2010. 10. 04 - 15. Ridegné Cseke Irén

Sugárterápia 2010. 10. 04 - 15. Ridegné Cseke Irén

Sûrgõsségi orvostan 2010. 10. 11 - 22. Ridegné Cseke Irén

Szájsebészet 2010. 10. 25 - 11. 05. Arlóy Györgyné

Szemészet 2010. 11. 08 - 19. Arlóy Györgyné

Szívsebészet 2010. 10. 25 - 11. 05. Ridegné Cseke Irén

Szülészet-nõgyógyászat 2010. 11. 15 - 26. Szabó Júlia

Társadalomorvostan 2010. 10. 25 - 11. 05. Szabó Júlia

Transzfuziológia 2010. 11. 15 - 26. Szabó Júlia

Traumatológia 2010. 11. 29 - 12. 10. Ridegné Cseke Irén

Trópusi betegségek 2010. 10. 11 - 22. Szabó Júlia

Tüdõgyógyászat (Pulmonológia) 2010. 11. 08 - 19. Szabó Júlia

Urológia 2010. 11. 29 - 12. 10. Ridegné Cseke Irén

Üzemorvostan 2010. 11. 29 - 12. 10. Ridegné Cseke Irén
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2. Gyógyszerészek

Vizsga idõpontja minden szakmában: 2010. 11.15.–11.26.

Ügyintézõ: Szabó Júlia

SZAKMA

Farmakognózia és fizioterápia

Gyógyszerellátási gyógyszerészet

Gyógyszerellenõrzés

Gyógyszerészi mikrobiológia

Gyógyszerhatástan

Gyógyszerkémia

Gyógyszertechnológia

Gyógyszerügyi szervezés és igazgatás

Klinikai gyógyszerészet

Klinikai laboratóriumi diagnosztika

Kórházi gyógyszerészet

Minõségbiztosítás

Radiogyógyszerészet

Társadalomgyógyszerészet

Toxikológia

3. Egyéb
Klinikai szakpszichológia, klinikai biokémia, klinikai mikrobiológia, molekuláris biológiai diagnosztika, klinikai

sugárfizikus

Vizsga idõpontja mindegyik szakmában: 2010. 11. 15.–11. 26.

Ügyintézõ: Ridegné Cseke Irén

SZAKMA

Klinikai és mentálhigiéniai felnõtt szakpszichológia

Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológai

Igazságügyi klinikai pszichológia

Klinikai addiktológiai szakpszichológia

Klinikai írásszakértõ pszichológia

Neuropszichológia

Pszichoterápia

Klinikai biokémia

Klinikai mikrobiológia

Molekuláris biológiai diagnosztika

Klinikai sugárfizikus
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
56/2010. (EüK. 9.) OTH

közleménye

Szentkirály K-33 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát
engedélyezõ határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Szentkirály K-33 OKK természetes ásványvíz tekintetében a természetes ásványvíz

megnevezés használatát engedélyezõ 68/Gyf/2007. számú határozatot az alábbiak szerint módosította: A természetes

ásványvíz neve: „AQUA FONTIS”. A kút/forrás neve: Aqua Fontis kút. Fenntartó és üzemeltetõ: Szentkirályi Ásványvíz

Kft (1093 Budapest, Boráros tér 7/1.) (25-1/OTH/2010).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
57/2010. (EüK. 9.) OTH

közleménye

Szentkirály K-44 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát
engedélyezõ határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Szentkirály K-44 OKK természetes ásványvíz tekintetében a természetes ásványvíz

megnevezés használatát engedélyezõ 66/Gyf/2008. számú határozatot az alábbiak szerint módosította: A természetes

ásványvíz neve: „Szentkirályi”. A kút/forrás neve: Szentkirályi kút. Fenntartó és üzemeltetõ: Szentkirályi Ásványvíz Kft

(1093 Budapest, Boráros tér 7/1.) (24-1/OTH/2010).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
58/2010. (EüK. 9.) OTH

közleménye

Szentkirály K-45 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát
engedélyezõ határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Szentkirály K-45 OKK természetes ásványvíz tekintetében a természetes ásványvíz

megnevezés használatát engedélyezõ 492/Gyf/2008. számú határozatot az alábbiak szerint módosította: A kút/forrás

neve: Emese kút. A természetes ásványvíz neve: „EMESE”. Fenntartó és üzemeltetõ: Szentkirályi Ásványvíz Kft (1093

Budapest, Boráros tér 7/1.) (23-1/OTH/2010).

***
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
59/2010. (EüK. 9.) OTH

közleménye

Orosháza-Gyopárosfürdõ K-575 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés
használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal az Orosháza Város Önkormányzat (5901 Orosháza, Szabadság tér 4–6.)- mint

fenntartó és az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdõ Zrt. (5904 Orosháza, Fasor u. 3.) üzemeltetésében lévõ

Orosháza-Gyopárosfürdõ K-575 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználására a természetes ásványvíz

megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (751-6/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
60/2010. (EüK. 9.) OTH

közleménye

Orosháza-Gyopárosfürdõ K-757 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal az Orosháza Város Önkormányzata (5901 Orosháza, Szabadság tér 4–6.)

fenntartásában és az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdõ Zrt. (5904 Orosháza, Fasor u. 3.) üzemeltetésében lévõ

Orosháza-Gyopárosfürdõ K-757 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználására a gyógyvíz megnevezés

használatát továbbra is engedélyezi (750-6/OTH/2009.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
61/2010. (EüK. 9.) OTH

közleménye

Szigetvári Gyógyfürdõ számára gyógyfürdõ megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Sziget-Víz Kft. (7900 Szigetvár, Gyár u. 1.) tulajdonában és üzemeltetésében lévõ

Szigetvári Gyógyfürdõ (7900 Szigetvár, Tinódi u. 1.) részére a – „Szigetvári Gyógyfürdõ” elnevezéssel – a gyógyfürdõ

intézmény megnevezés használatát engedélyezte (138-1/Gyf/2009.). A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás

szempontjából körzeti kategóriába sorolta.
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Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2010. évi védõoltásokról

I. Bevezetés

A Védõoltási Módszertani levél a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi

intézkedésekrõl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben kapott felhatalmazás alapján az Országos Epidemiológiai

Központ által meghatározott, a 2010. évi védõoltási tevékenységre vonatkozó hazai gyakorlati feladatokat, továbbá az

oltásokkal kapcsolatos általános és specifikus indikációkat, kontraindikációkat, az oltóanyagok beszerzésére,

tárolására, felhasználására, az oltási nyilvántartásokra, jelentésekre vonatkozó kötelezettségeket, elõírásokat illetve

ajánlásokat foglalja össze.

A hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján kialakított oltási rend érvényesülését az egészségügyrõl szóló 1997. évi

CLIV. törvény, továbbá annak a járványügyre vonatkozó rendelkezései[a többszörösen módosított 18/1998. (VI. 3.) NM

rendelet] biztosítják.

II. Oltásokkal kapcsolatos kontraindikációk

Összességében kevés az a betegség vagy állapot, amely esetében az oltás kontraindikált. A védõoltásoknak abszolút

kontraindikációja nincs. A kontraindikációk figyelembevételét a járványügyi helyzet, valamint az oltással kivédhetõ

betegség veszélyessége határozza meg.

Oltási kontraindikációk:

1. Lázas betegség

2. Immunológiai károsodás

Élõvírus-tartalmú vakcina, illetve BCG nem adható:

– immundeficiens betegségben (celluláris és humorális immundeficienciában: kombinált immundeficiencia,

agammaglobulinaemia stb.) szenvedõknek,

– malignus betegség (lymphoma, Hodgkin-kór és más RES-t érintõ tumorok, leukémia stb.) következményes

immunszuppressziója illetve,

– terápiás immunszuppresszió esetén (nagy dózisú szisztémás kortikoszteroid kezelés, sugárkezelés).

3. Súlyos oltási szövõdmény korábbi elõfordulása

Amennyiben egy oltott személynél az oltás következtében anafilaxiás reakció (generalizált urticaria, a száj és torok

duzzanata, nehézlégzés, gégeödéma, hipotenzió, kollapszus, sokk), encephalitis/encephalopathia, vagy nem lázas

konvulzió alakult ki, a késõbbiekben nem szabad ugyanazzal az oltóanyaggal védõoltásban részesíteni.

4. Terhesség

Terhesség elsõ trimeszterében csak a legindokoltabb esetben végezhetõk oltások, akkor, ha a fertõzés lényegesen

jelentõsebb veszélyt jelent, mint az oltással összefüggõ – esetlegesen fokozott – oltási reakció, vagy oltási

szövõdmény (pl. tetanusz vagy veszettség postexpozíciós profilaxisa, influenza megelõzése). Élõvírus-tartalmú

vakcinák nem adhatók terhes nõnek, mivel e vakcina-vírusok magzatkárosító hatása nem kellõen ismert.

5. A vakcina bármely összetevõjével szembeni súlyos túlérzékenységi, anafilaxiás reakciók

Ha valamely oltóanyag olyan antibiotikumot, vagy bármely egyéb összetevõt tartalmaz, amely iránt az oltandó

korábban súlyos hiperszenzitivitási reakcióval válaszolt, az oltás nem végezhetõ el.

Az 1–5. pontban felsorolt kontraindikációk egy része átmeneti (láz, terhesség), mások (immundeficiencia, korábbi

súlyos oltási szövõdmény, vagy antibiotikum iránti anafilaxiás reakció) állandóak.

Az életkorhoz kötött, folyamatos oltások esetében lehetõség van az átmeneti kontraindikációk miatt elmaradt oltások

pótlására. A folyamatos oltási rendszer lehetõséget ad arra is, hogy a gyermeket optimális egészségi állapotában

immunizáljuk: az oltások végzése nem korlátozódik egészen szûk idõtartamra, mint kampányoltás esetében.

Ennek megfelelõen a folyamatos oltási rendszerben több lehetõség van mérlegelésre, illetve relatív kontraindikációk

figyelembevételére, mint a kampányoltások esetében. Kétségtelenül fontos az indokolt kontraindikációk

figyelembevétele, azonban legalább ilyen fontos, hogy a védõoltások idõben megtörténjenek, tehát ha

kontraindikáció nincs, minden oltható gyermeket a megadott idõben oltásban kell részesíteni.
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A korábban oltási kontraindikációk közé sorolt állapotok egy részénél jelenleg inkább a védõoltások elvégzésének

fokozott jelentõsége hangsúlyozott. Ennek megfelelõen az alábbiakban felsorolt állapotok/betegségek nem

tekinthetõk kontraindikációknak, tehát az oltásokat el kell végezni:

– allergia, asztma, (atópiás allergiás betegségek nyugalmi szakasza); atópiás dermatitis, alimentáris tojásfehérje

allergia,

– konvulzió a családi anamnézisben;

– lokális szteroid kezelés;

– dermatózisok, ekcéma vagy más lokalizált bõrbetegség;

– krónikus szív-, tüdõ- és vesebetegség;

– neurológiai betegségek stabil állapota (pl. központi idegrendszeri bénulás, kontrollált epilepszia) és

Down-szindróma;

– újszülöttkori sárgaság;

– újszülöttkori kis súly;

– koraszülöttség;

– alultápláltság;

– betegség inkubációs ideje.

Acelluláris pertussis komponenst tartalmazó vakcina klinikai tünetekkel járó, progresszív idegrendszeri betegségben

szenvedõ gyermeknek (pl. nem kontrollált epilepszia stb.) neurológiai kivizsgálás után adható.

Amennyiben az oltóorvos bizonytalan egy esetleges oltási kontraindikáció megítélésében, célszerû, ha a klinikai

védõoltási szaktanácsadás, vagy a régiós epidemiológus segítségét veszi igénybe.

III. Speciális csoportok egyedi elbírálást igénylõ védõoltásai

� HIV-fertõzött személyek oltása

Tünetmentes HIV-fertõzött személyek – az élõ kórokozó tartalmú oltóanyagok kivételével – az indikációnak

megfelelõen immunizálhatók. Az MMR oltások adása az immunstátusz és a kockázat alapján mérlegelendõ.

A HIV-fertõzött anyák újszülöttjei nem részesíthetõk BCG oltásban. A HIV-fertõzött nõk azon csecsemõi, akiknél a

vertikális fertõzõdés kizárt, azaz a születés után HIV irányában végzett PCR vizsgálat negatív eredménnyel zárult, és a

csecsemõ még nem töltötte be az elsõ életévét, akkor BCG oltásban részesítendõ.

� Splenectomizáltak védõoltásai

Funkcionális vagy anatómiai léphiány a tokos baktériumokkal szembeni csökkent védekezõképességgel jár,

gyakoribbak a fertõzõdések, lefolyásuk súlyosabb. Tervezett mûtét elõtt 2 héttel, baleset miatt történt splenectomia

után pneumococcus, H.influenzae és meningococcus infekciók elleni védõoltás ajánlott.

� Immunkárosodottak

A veleszületett immunhiányos betegségek a hypogammaglobulinaemiától a súlyos, kombinált immunodeficienciáig

változnak. T sejt hiánnyal járó állapotnál generalizált TBC-vel lehet számolni, ezért pozitív családi anamnézisû

újszülöttek BCG oltást addig ne kapjanak, amíg kivizsgálásuk nem zárja ki az öröklött immunodeficienciát.

Immunhiányosoknak kontraindikált az élõ vakcinák adása. Inaktivált vakcinák adhatók, de – az immunstátusztól

függõen – gyengébb lehet a védõhatásuk. Az immunizáció eredményességét szerológiai vizsgálat igazolhatja. Az

immunkárosodottak védelmét a specifikus immunglobulinok és gamma-globulin szubsztitúció, valamint a környezet

aktív immunizációja egészíti ki.

� Koraszülöttek oltásai

A koraszülöttek fertõzésre való hajlama nagy, melyet a tartós kórházi ápolás, a beavatkozások (pl. vérkészítmények

adása), a diagnosztikus vizsgálatok, mûtétek fokoznak. Az életkorhoz kötött kötelezõ oltásokon kívül célszerû a

térítésmentes pneumococcus vakcinációt, valamint a meningococcus elleni védelmet is felajánlani.

A koraszülöttek oltása kronológiai életkor szerint történik, testsúlytól függetlenül, klinikai állapottól függõen. Stabil

állapotú csecsemõ, intézetben fekvõ csecsemõ is oltandó. Neurológiai tünetekkel járó progresszív idegrendszeri

károsodás, nem tisztázott görcskészség a diftéria-pertusszisz-tetanusz komponenseket tartalmazó oltás halasztását

indikálhatja. Az RSV megelõzésére adott palivizumab (monoklonális antitest) nem befolyásolja a védõoltások

hatékonyságát és beadásuk idejét.

Az egy idõben adott több oltás a koraszülötteknél sem növeli az oltási reakciók gyakoriságát.

1910 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 9. szám



IV. Külföldi állampolgárságú gyermekek oltásai

A 3 hónapnál hosszabb ideig Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárságú gyermekek önkéntes alapon,

térítésmentesen kaphatják meg a hazai oltási naptár szerint az életkoruknak megfelelõ, esedékes védõoltásokat.

A 3 hónapos tartózkodási idõt a gyermek oltását kezdeményezõ orvos dokumentálja azzal, hogy egy éven belül a

gyermeket legalább kétszer megvizsgálta és a két vizit között legalább 3 hónap eltelt.

V. A 2010. évi oltási naptár

Oltás Életkor Megjegyzés

Folyamatos oltások

Kötelezõ Önkéntes

BCG 0–6 hét általában szülészeti intézményben

DTPa + IPV + Hib PCV 2 hónap

DTPa + IPV + Hib 3 hónap

DTPa + IPV + Hib PCV 4 hónap

MMR PCV 15 hónap

DTPa + IPV + Hib 18 hónap

DTPa + IPV 6 év

Kampányoltások

dTap emlékeztetõ oltás 11 év

szeptember hónapban
az általános iskolák

VI. osztályában
(6. évfolyamot végzõk)

MMR revakcináció 11 év

október hónapban
az általános iskolák

VI. osztályában
(6. évfolyamot végzõk)

Hepatitis B 13 év
az I. oltás szeptember hónapban

az általános iskolák VII. osztályában
(7. évfolyamot végzõk)

* Az oltások végzésénél elsõsorban nem az életkor, hanem az iskolai osztályok az irányadóak

BCG = Bacillus Calmette-Guérin/tuberculosis elleni oltóanyag

DTPa = diftéria-tetanusz-acelluláris pertussis komponenseket tartalmazó oltóanyag

Hib = Haemophilus influenzae b elleni oltóanyag

IPV = inaktivált poliovírus vakcina

PCV- = konjugált pneumococcus vakcina

MMR = morbilli-mumpsz-rubeola elleni vakcina

dTap = diftéria-tetanusz-acelluláris pertussis komponenseket tartalmazó oltóanyag újraoltás céljára
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VI. Életkorhoz kötött kötelezõ védõoltások

A) FOLYAMATOS OLTÁSOK

I. BCG oltások

1. Az újszülöttek BCG oltását a szülészeti intézményben, illetõleg a születést követõ 6 héten belül, folyamatos oltás

keretében kell elvégezni.

2. A születést követõ 6 héten belül BCG oltásban részesített csecsemõket 4–6 hónapos kor között ellenõrizni kell. Azoknál

a csecsemõknél, akiknél 6 hónapos korukig a BCG oltás helyén beszûrõdés, vagy heg nem látható, a BCG oltást

– tuberkulin próba nélkül – meg kell ismételni.

3. Azokat a csecsemõket, akik az ismételt BCG oltás után is heg-negatívak maradnak, nem kell további BCG oltásban

részesíteni.

4. Egyéves kor felett BCG primovakcináció végzése csak az egészségügyi hatóság elrendelésére történhet.

5. A 2. pontban felsoroltak BCG oltását a házi gyermekorvos, háziorvos, tüdõgondozó intézeti asszisztens, illetve

Calmette nõvér egyaránt elvégezheti. Javasolt, hogy egy-egy területen egységes rend szerint történjenek a BCG

oltások. Az egy-egy területre vonatkozó egységes eljárás kialakítása tekintetében a területileg illetékes pulmonológus

szakfõorvos és epidemiológus fõorvos javaslata alapján az illetékes régiós tiszti fõorvos döntése szerint kell eljárni.

6. A BCG oltások szervezése, végrehajtása, illetõleg nyilvántartása tekintetében a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben, illetve

az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet és az Országos Epidemiológiai Központ által 2001-ben a BCG

oltásokról kiadott módszertani levélben foglaltak – az „Ellenjavallatok” címszó 1. pontjának kivételével – az irányadók.

A 2500 grammnál kisebb születési súly nem tekintendõ a BCG oltás kontraindikációjának.

II. Diftéria-pertussis-tetanusz védõoltások acelluláris pertussis komponenst tartalmazó oltóanyaggal (a továbbiakban:

DTPa), a poliomyelitis elleni védõoltások inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal (a továbbiakban: IPV), b típusú

Haemophilus influenzae (a továbbiakban: Hib) elleni oltások kombinált vakcinával

a) Az alapimmunizálást betöltött 2, 3, 4 hónapos korban, az elsõ újraoltást betöltött 18 hónapos korban a DTPa, az

IPV, és a Hib komponenseket együttesen tartalmazó, Infanrix-IPV + Hib elnevezésû vakcinával kell végezni. Ha a

csecsemõ, illetve kisgyermek DPT+IPV+Hib alapimmunizálása csak egyéves kor után fejezõdik be, figyelemmel

kell lenni arra, hogy az alapimmunizálás harmadik részlete és az elsõ emlékeztetõ oltás között legalább 6 hónap

teljen el.

b) A betöltött 6 éves korban esedékes, diftéria-pertussis-tetanusz és poliomyelitis elleni emlékeztetõ oltásokhoz

Infanrix-IPV vakcinát kell alkalmazni.

III. Egyadagos kiszerelésû morbilli-mumpsz-rubeola (MMR) kombinált oltóanyaggal kell oltani a 15 hónapos korukat

betöltött kisgyermekeket.

B) KAMPÁNYOLTÁSOK

Iskolai kampányoltások

Az életkorhoz kötött kötelezõ oltásokat 11 éves kortól iskolai oltások keretében kell elvégezni. Bár számos elõnye van a

folyamatos oltásnak, ennek ellenére 11–14 éves korban a gyermekek sokkal eredményesebben utolérhetõk iskolában,

mint egyedileg. Ugyanakkor kampányoltás keretében egy közösség számára rövid idõn belül lehet biztosítani a

megfelelõ védettséget, s ennek igen nagy jelentõsége van.

A kampányoltások iskolai osztályokra és nem a tanulói életkorokra vonatkoznak. A megadott iskolai osztályon kívüli

(alsóbb osztályokban) tanulók csak abban az esetben oltandók, ha igen nagy valószínûséggel feltételezhetõ, hogy

sohasem érik el az oltásra kijelölt iskolai osztályt (pl. az általános iskola III. osztályába járó 14 éves gyermek hepatitis B

ellen oltandó, hiszen joggal feltételezhetõ, hogy idõközben kimarad az iskolából).
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Az alábbi, életkorhoz kötötten kötelezõ védõoltásokat kampányoltások keretében kell végezni:

1. MMR újraoltás

Élõ, attenuált kanyaró-mumpsz-rubeola vírust tartalmazó vakcinával újraoltásban részesülnek az

1998. június 1.–1999. május 31.

között születettek [azaz az általános iskola VI. osztályát (6. évfolyam) a 2010/2011-es tanévben végzõk] iskolai oltások

keretében

2010. szeptember hónapban.

2. Diftéria, tetanusz és acellularis pertussis komponenst tartalmazó oltóanyaggal végzendõ (dTap) emlékeztetõ oltás

Az 1998. június 1.–1999. május 31. között születettek [azaz az általános iskolák VI. osztályát (6. évfolyam) a

2010/2011-es tanévben végzõk] oltása

2010. október hónapban történik meg.

(Értelemszerûen azon gyermekek, akik ehhez a korosztályhoz tartoznak, de valamilyen ok miatt korábban már dT vagy

dTap emlékeztetõ oltásban részesültek, 2010-ben nem oltandók.)

3. Hepatitis B elleni védõoltások

Hepatitis B elleni védõoltásban részesülnek:

a) Azok a tanulók, akik az általános iskola VIII. osztályát a 2009/2010-es tanévben végzik, és az alapimmunizálás elsõ

részletét 2009 szeptemberében kapták meg.

A második oltás beadására 2010 márciusában kerül sor.

b) Azok a tanulók, akik az általános iskola VII. osztályát a 2009/2010-es tanévben végzik, és az alapimmunizálás elsõ

részletét 2009 októberében kapták meg.

A második oltás beadására 2010 áprilisában kerül sor.

c) Hepatitis B elleni védõoltásban részesülnek az

1997. június 1.–1998. május 31.

között születettek (azaz az általános iskola VII. osztályát a 2010/2011-es tanévben végzõk) iskolai oltások

keretében.

A két oltásból álló hepatitis B elleni oltási sorozat elsõ részlete

2010 szeptemberében kerül beadásra.

(A HB-VAX-PRO 10 mcg/1 ml-es és az Engerix B 20 mcg/ 1 ml-es kiszerelésû vakcinából a 11–15 évesek számára 2 oltás

elegendõ.)

Az újszülöttkori HBV-fertõzés megelõzésére bevezetett program keretében hepatitis B elleni sorozatoltásban

részesített csecsemõket serdülõkorban nem szükséges a kampányoltások során emlékeztetõ oltásban részesíteni.

Az oltottsági állapot igazolása egyéni dokumentáció (Gyermek-egészségügyi kiskönyv), vagy más egészségügyi

dokumentáció (törzslap) alapján történhet. Ugyanez vonatkozik azokra a hepatitis B ellen korábban szabályosan

immunizált egészséges gyermekekre is, akiknél a kampányoltás idõpontjában a dokumentáció rendelkezésre áll.

C) KÜLÖNBÖZÕ VÉDÕOLTÁSOK ADÁSA KÖZÖTT BETARTANDÓ LEGRÖVIDEBB IDÕKÖZÖK

Különbözõ inaktivált oltóanyagok (pl. influenza, DTPa + IPV + Hib, pneumococcus stb.) egyszerre, vagy meghatározott

idõköz tartása nélkül, bármikor beadhatók.

Ugyancsak egyidejûleg, vagy idõköz tartása nélkül adható inaktivált kórokozó tartalmú és élõvírus-tartalmú vakcina,

vagy a BCG is.

Sérülés miatt tetanusz toxoid oltásban részesült olyan csecsemõket, akiknél az alapimmunizálás még nem fejezõdött

be (3-nál kevesebb Infanrix-IPV+Hib oltást kaptak), az oltási naptár szerint esedékes DTPa-IPV+Hib oltásban kell

részesíteni a toxoid adása után 1 hónappal.

Különbözõ élõvírus-vakcinák egyszerre is adhatók (pl.: MMR és sárgaláz, vagy MMR és varicella). Ha azonban nem

egyszerre történt a beadásuk, az élõvírus-vakcinák adása között legkevesebb 4 hét intervallumot kell tartani.

Ugyancsak 4 hét intervallum tartandó az élõvírus-vakcinák és a BCG, illetve a BCG és az élõvírus-vakcinák beadása

között. A BCG oltás esedékessége idején a csecsemõk rotavírus-vakcinációja idõköz tartása nélkül végezhetõ.

Egyidejûleg beadott oltóanyagok nem szívhatók össze azonos fecskendõbe, az oltásokat különbözõ testtájakra kell

beadni (pl.: jobb és bal felkar stb.). Kivételt képeznek azok az esetek, amikor az oltóanyagok alkalmazási elõirata

elõírja/megengedi az egy fecskendõbe történõ összeszívást (pl.: Infanrix IPV +Hib).
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Élõvírus-tartalmú vakcinák immunglobulinnal egyszerre nem adhatók. Gamma-globulin oltást követõen ezen

vakcinák – az immunglobulin mennyiségétõl függõen – minimálisan 3 hónap intervallum után adhatók be. Az

élõvírus-vakcinák adását követõ 2 héten belül – megbetegedési veszély elhárítása céljából – adott gamma-globulin az

elõzõ oltás hatékonyságát kedvezõtlenül befolyásolja, ezért ebben az esetben az élõvírus-tartalmú oltóanyag

beadását a gamma-globulin alkalmazását követõ 3 hónap múlva meg kell ismételni.

Oltások közötti intervallumok

I. O. É. v. v. BCG GG

I. O. 0 0 0 0

É. v. v. 0 0/4 hét 4 hét 2 hét

BCG 0 4 hét · 0

GG 0 3 hó 0 3 hó

I. O. = inaktivált oltóanyag (beleértve DTPa-IPV+Hib, DTPa-IPV, meningococcus, pneumococcus,

kullancsencephalitis, influenza, és hepatitis A, B vakcinákat )

É. v. v. = Élõvírus-tartalmú vakcina (pl.: MMR, sárgaláz, varicella elleni vakcinák )

GG = Gamma-globulin

0 = Nem szükséges intervallumot tartani

0/4 hét = Egyidejûleg, vagy 4 hét intervallum betartásával adható

D) VÉRKÉSZÍTMÉNYEK ÉS AZ ÉLÕVÍRUS-VAKCINÁK BEADÁSA KÖZÖTT TARTANDÓ MINIMÁLIS IDÕKÖZ

A vérkészítmények különbözõ fajtái specifikus immunglobulinokat tartalmazhatnak, amelyek az oltóvírust (kanyaró,

rubeola, mumpsz, varicella) neutralizálják. Ha a fenti élõvírus-tartalmú vakcinák beadását követõ 3 héten belül

vérkészítmény adása szükséges, az oltást késõbb meg kell ismételni.

A vérkészítmények és az élõvírus-vakcinák beadása között tartandó minimális idõköz

Készítmények Javasolt idõköz

Mosott vörösvértest-koncentrátum 0 hónap

Vörösvértest massza
6 hónap

Teljes vér

Plazma /Thrombocyta szuszpenzió
7–11 hónap

Intravénás immunglobulin terápiás célzattal

E) ÉLETKORHOZ KÖTÖTT KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁSOK PÓTLÁSA

Azoknál a gyermekeknél, akiknél bármelyik kötelezõen elõírt védõoltás elmaradt, azt a legrövidebb idõn belül pótolni

kell. Azok az orvosok, akik bölcsõdébe, óvodába vagy általános iskolába, illetõleg egyéb gyermekközösségbe, továbbá

oktatási intézménybe kerülõ gyermekek/tanulók vizsgálatát végzik, az életkor szerint esedékessé vált oltások

megtörténtét ellenõrizni, a hiányzó oltásokat pedig pótolni kötelesek. Gyermekközösségbe, továbbá alsó- és

középfokú oktatási intézménybe csak az elõírt oltásokkal rendelkezõ gyermekek vehetõk fel.

Azokat a gyermekeket, akik 6 éves koruk betöltéséig a kötelezõ diftéria-pertusszisz-tetanusz védõoltásokat

(DPT/DTPa) és poliomyelitis elleni védõoltásokat (IPV/OPV) valamint b típusú Haemophilus influenzae elleni oltásaikat

egyáltalán nem, vagy hiányosan kapták meg, a következõk szerint kell immunizálni:

– ha egyetlen oltást sem kaptak: elsõ alkalommal Infanrix IPV + Hib védõoltásban, majd két alkalommal, 4–6 hetes

idõközzel Infanrix IPV védõoltásban kell részesíteni;
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– ha csak egy oltást kaptak: elsõ alkalommal Infanrix IPV + Hib, majd egy alkalommal 4-6 hetes idõközzel Infanrix IPV

oltásban kell részesíteni;

– ha két oltást kaptak: egy alkalommal Infanrix IPV + Hib oltást kell adni.

Ha a betöltött 6 éves korban esedékes diftéria, pertusszisz, tetanusz és a járványos gyermekbénulás elleni oltás idején

megállapítható, hogy az oltandó gyermek egyetlen DPT oltást sem kapott, vagy csak egyetlen alkalommal részesült

DPT oltásban, akkor 4–6 hetes idõközzel kétszer kell Infanrix IPV vakcinával alapimmunizálni. Az ilyen gyermeket egy

év múlva Infanrix IPV emlékeztetõ oltásban kell részesíteni.

Ha a betöltött 6 éves korban esedékes diftéria, pertusszisz, tetanusz, védõoltás idején azt állapítják meg, hogy az

oltandó gyermek a korábban kötelezõ DPT oltásait hiányosan, de legalább két alkalommal megkapta, Infanrix IPV

vakcinával kell egy alkalommal védõoltásban részesíteni.

Óvodai, általános- és középiskolai, továbbá fõiskolai és egyetemi felvételt megelõzõen azt a gyermeket illetõleg fiatalt,

aki az oltási dokumentációk szerint kanyaró-mumpsz-rubeola elleni aktív immunizálásban (illetve életkora szerint

szükséges revakcinációban) nem részesült, és akinél oltási kontraindikáció nem áll fenn, MMR oltásban kell részesíteni.

F) NYILVÁNTARTÁSOK ÉS JELENTÉSEK AZ ÉLETKORHOZ KÖTÖTTEN KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁSOKRÓL

1. A VI. A)-B) pontokban felsorolt védõoltásokat az Egészségügyi Könyv Védõoltások adatlapjára (C.3341-49/új) vagy a

Gyermek-egészségügyi Kiskönyvbe, (a továbbiakban Oltási könyv) valamint a Gyermek-egészségügyi Törzslapra

(C. 3341-24/A) kell feljegyezni. A 8 éven aluliak oltásait a Védõoltási Kimutatás (C. 3334-5/2009) megnevezésû

nyomtatványon is nyilván kell tartani. Az oktatási intézményben (általános iskola, középiskola) tanulók oltásait a

„Kimutatás oktatási intézményben tanulók védõoltásairól” (C. 3334-19/2006) címû nyomtatványon is regisztrálni kell a

Gyermek-egészségügyi Kiskönyvbe, vagy a Védõoltási könyv 14 év feletti személyek részére címû oltási könyvbe való

bejegyzés mellett.

2. A 14 évesnél idõsebb személyek védõoltásainak egyedi nyilvántartása céljából a megbetegedési veszély esetén

kötelezõ, illetve térítésmentesen adható önkéntes, továbbá az egyéb felnõttkori védõoltások megtörténtét a

„Védõoltási könyv 14 év feletti személyek részére” címû oltási könyvbe is be kell jegyezni.

3. Ha a gyermek oltását nem a területileg illetékes háziorvos, házi gyermekorvos végzi, az elvégzett oltások adatait az

oltást beadó orvos 24 órán belül jelenti a rendelõ telephelye szerint területileg illetékes kistérségi intézetnek.

A gyermekek oltási adatainak továbbítására három példányban kitöltendõ, perforált lapokkal rendelkezõ

nyomtatványt, az ún. „Oltási értesítõt” (1. sz. melléklet), vagy ezzel megegyezõ adattartalmú, egyedi jelentést kell

használni. Ezen értesítõ két példányát kell eljuttatni az ÁNTSZ gyermek lakóhelye szerint illetékes kistérségi

intézetének, amely egy példányt továbbít a gyermek lakóhelye szerinti védõnõi körzetbe. Az ÁNTSZ kistérségi intézete

az oltási értesítõ adatait az Epidemiológiai Felügyeleti Rendszert kiszolgáló Informatikai Rendszer (továbbiakban

EFRIR) védõoltási alrendszerébe is rögzítheti és elektronikus levél (e-mail) formájában eljuttathatja azt az illetékes

védõnõhöz.

4. A védõnõknek a folyamatos oltásokról az országban erre a célra egységesen rendszeresített „Jelentés a folyamatos

oltás állásáról …. év ……. hónap” címû nyomtatványon, vagy az ezzel megegyezõ adattartalmú jelentést havonta, az

esedékességet követõ hónap 5-ig, a kampányoltásokról azok befejezését követõ hónap 15-ig jelentést kell küldeni az

ÁNTSZ kistérségi intézetének.

5. Az ÁNTSZ kistérségi intézetében a folyamatos oltások adatait havonta, a jelentés hónapját követõ 15-ig, a

kampányoltások adatait a kampány befejezését követõ hónap végéig kell rögzíteni az EFRIR Védõoltási

programrészébe. Ezáltal az adatok az ÁNTSZ szakmai felügyeletet ellátó munkatársai számára azonnal láthatóvá

válnak minden szinten, és az oltások teljesítésére, valamint az átoltás ütemére vonatkozó statisztikai feldolgozások

elvégezhetõk.
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Az ÁNTSZ 2010. évrõl szóló jelentéséhez meg kell adni az alábbi idõszakokban született gyermekek oltásainak

teljesítésére vonatkozó adatokat a következõ csoportosítás szerint:

Védõoltás
Jelentendõ korcsoportok

(születési idõ szerint)

BCG 2009. I. 1. – 2009. XII. 31.

DTPa + IPV + Hib (2 hónapos) 2009. I. 1. – 2009. XII. 31.

DTPa + IPV + Hib (3 hónapos) 2009. I. 1. – 2009. XII. 31.

DTPa + IPV + Hib (4 hónapos) 2009. I. 1. – 2009. XII. 31.

MMR 2008. I. 1. – 2008. XII. 31.

DTPa + IPV (18 hónapos) 2008. I. 1. – 2008. XII. 31.

DTPa + IPV (6 éves) 2003. I. 1. – 2003 XII. 31.

A fentieken kívül az itt fel nem tüntetett folyamatos oltási rend szerint végzett pneumococcus elleni, továbbá az iskolai

kampányoltásokra (dTap, MMR, hepatitis B) vonatkozó adatokat is jelenteni kell. Ezek az adatok mind lekérdezhetõk az

EFRIR Védõoltási alrendszer statisztika programrészében.

Az Országos Epidemiológiai Központ (a továbbiakban OEK) az oltandó korcsoportok átoltottságára vonatkozó

adatokat 2010. április 30-ig megküldi a Központi Statisztikai Hivatalnak a KSH évkönyveiben történõ megjelentetés

céljából. A védõoltások teljesítésére vonatkozó részletes szöveges jelentést a „Magyarország 2010. évi járványügyi

helyzete” címû EPINFO különszámban teszik közzé, amely mind az OEK, mind az ÁNTSZ honlapjáról elérhetõ.

VII. Megbetegedési veszély esetén kötelezõ védõoltások

Akut fertõzési veszély esetében a legrövidebb idõn belül

1. Aktív immunizálásban kell részesíteni:

– a hastífuszos beteg környezetéhez tartozókat;

– a diftériás beteg környezetében élõket;

– a pertussziszos beteg környezetében a 6 éven aluli gyermekeket;

– a kanyarós beteg környezetében;

– a rubeolás beteg környezetében;

– a mumpszos beteg környezetében élõ veszélyeztetetteket;

– a tetanusz-fertõzés veszélynek kitett személyeket;

– a veszettség expozíciónak kitett személyeket;

– hepatitis A beteg környezetében élõ veszélyeztetett személyek meghatározott körét.

a) A hastífuszos beteg környezetéhez tartozókat, valamint a hastífusz kórokozó-hordozó környezetében élõ

veszélyeztetett személyeket hastífusz elleni poliszacharid vakcinával védõoltásban kell részesíteni.

b) A diftériás beteg környezetében élõ személyek, valamint a pertussziszos beteggel érintkezett személyek szükséges

oltásait az OEK Járványügyi osztályával történt megbeszélés alapján, egyedileg kell mérlegelni.

c) Kanyaró megbetegedés elõfordulása esetén a beteg környezetében élõ, 15 hónaposnál idõsebb, 40 évesnél fiatalabb,

oltási dokumentációval nem rendelkezõ, továbbá a korábban újraoltásra kötelezett, de revakcinációban nem részesült

személyeket élõ, attenuált kanyaróvírus tartalmú oltóanyaggal kell oltani. Gyermek- és ifjúsági közösségben kanyaró

megbetegedés elõfordulása esetén a revakcináció szükségességérõl, illetve annak kiterjesztésérõl az OEK Járványügyi

osztályával történt elõzetes egyeztetést követõen kell dönteni. Az oltásokat MMR vakcinával kell elvégezni.

d) Rubeolás beteg környezetében élõ 15 hónaposnál idõsebb, 35 évesnél fiatalabb, oltási dokumentációval nem

rendelkezõ személyeket MMR vakcinával kell védõoltásban részesíteni.

e) Mumpszos beteg környezetében a 15 hónaposnál idõsebb, 26 évesnél fiatalabb, oltási dokumentációval nem

rendelkezõ személyeket MMR vakcinával kell védõoltásban részesíteni.

f) A sérülés esetén alkalmazandó tetanusz profilaxis alapvetõen a sérülés körülményeitõl, valamint a sérült oltási

anamnézisétõl függ. A fertõzõdés kockázatát a sérülést ellátó orvos mérlegeli. A kockázatbecsléskor a sérülés

jellemzõit az Infektológiai Szakmai Kollégium 2006. évi irányelve alapján, az alábbi szempontok szerint kell

megállapítani. (VII/1. sz. táblázat)
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VII/1. sz. táblázat

A tetanusz fertõzõdés kockázata a sérülés jellegétõl függõen

A seb jellemzõi
A sérülés

tetanusz-fertõzésre nem gyanús tetanusz-fertõzésre gyanús

A sérülés és a sebellátás között eltelt idõ 6 óránál kevesebb 6 óránál több

A seb formája vonalas szakított, roncsolt

Mélysége �1cm >1 cm

Keletkezése
éles eszközzel szerzett sérülés

(kés, üveg)
égés, szúrás, lövés, fagyás

Szövetelhalás,

Szennyezettség (föld, országúti por, nyál)
nincs van

Az ún. tetanusz-fertõzésre nem gyanús, tiszta, kis sérülések a sebellátáson túl semmilyen specifikus

tetanusz-prevenciót nem igényelnek.

A tetanusz-fertõzésre gyanús sérülések alkalmával a sebészi ellátáson kívül a sérülteket az alábbiak szerint kell

védõoltásban részesíteni (lásd 2. sz. táblázat):

1. A korábban alapimmunizálásban és emlékeztetõ oltásban részesült, 1940. december 31. után született személyek,

továbbá a három oltásból álló alapimmunizálásban részesült csecsemõk/kisgyermekek számára, amennyiben a

tetanusz toxoid tartalmú vakcinával történt utolsó oltásukat öt éven belül kapták, sérülésük esetén specifikus tetanusz

elleni prevenció nem szükséges. (Az alapimmunizált, valamint az alapimmunizáláson túl további egy-három

emlékeztetõ oltásban részesült, általában 16 éven aluli gyermekek/serdülõk tetanusz-fertõzésre gyanús sérülései

esetén nincs szükség sem tetanusz toxoid oltásra, sem pedig tetanusz elleni humán immunglobulin adására.)

2. A korábban alapimmunizálásban és emlékeztetõ oltásban részesült (1940. december 31. után született, továbbá az

ennél idõsebbek közül az 1986–1992. közötti kampányoltások során oltott) sérülteknek, ha az utolsó emlékeztetõ oltás

óta 5 év, vagy annál több idõ telt el, a sebellátáskor 0,5 ml adszorbeált tetanusz toxoidot kell adni.

3. A korábban alapimmunizálásban és emlékeztetõ oltásban részesült (1940. december 31. után született, továbbá az

ennél idõsebbek közül az 1986–1992. közötti kampányoltások során oltott) sérülteket 0,5 ml adszorbeált tetanusz

toxoid és testtömeg-kilogrammonként legalább 4 NE humán tetanusz immunglobulin egyidejû beadásával kell aktív

és passzív immunizálásban részesíteni, ha az utolsó emlékeztetõ oltás óta 10 év, vagy annál több idõ telt el, és a seb

súlyosan roncsolt, földdel szennyezett, idegen test maradt bent, fejsérülés fordult elõ, sokk, kivérzés, súlyos égési

sérülés, radioaktív sugárzás esete áll fenn.

4. Alapimmunizálásban és emlékeztetõ oltásban nem részesült (vagy ezt igazolni nem tudó) felnõtt sérültet

testtömeg-kilogrammonként legalább 4 NE humán tetanusz immunglobulin és 0,5 ml adszorbeált tetanusz toxoid

egyidejû beadásával kell passzív és aktív immunizálásban részesíteni. A háziorvos feladata a sérült tetanusz elleni

oltottsági státuszának tisztázása és szükség esetén aktív immunizálásának folytatása a tetanusz elleni teljes védettség

(2 oltásból álló alapimmunizálás és legalább 1 emlékeztetõ oltás) eléréséig.

5. Két hónaposnál fiatalabb oltatlan csecsemõket, valamint az egy vagy két tetanusz toxoid tartalmú védõoltásban

részesült csecsemõket/kisgyermekeket, ha a sérülés és az utolsó oltás között kevesebb, mint két hét telt el, kizárólag

passzív immunizációban kell részesíteni testtömeg-kilogrammonként 4 NE humán tetanusz immunglobulinnal.

6. Az egy vagy két tetanusz toxoid tartalmú védõoltásban részesült csecsemõket/kisgyermekeket, ha a sérülés és az

utolsó oltás között több mint két hét telt el, testtömeg-kilogrammonként legalább 4 NE humán tetanusz

immunglobulin és 0,5 ml adszorbeált tetanusz toxoid egyidejû beadásával kell passzív és aktív immunizálásban

részesíteni.

9. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1917



VII/2. sz. táblázat

Sérülések esetén tetanusz-profilaxis céljából alkalmazott specifikus profilaxis

Oltási státusz

Tetanusz-fertõzésre nem
gyanús sérülés

(tiszta, kis sérülések)

Tetanusz-fertõzésre gyanús
sérülés

(szennyezett, egyéb sérülés)

TT TETIG TT TETIG

Alapimmunizálásban* és emlékeztetõ oltásban részesült
felnõtt és 16 éven aluli gyermek, alapimmunizálásban
részesült csecsemõ, ha az utolsó oltástól eltelt idõ 5 évnél
kevesebb

Nem Nem Nem Nem

Alapimmunizálásban és emlékeztetõ oltásban részesült
felnõtt/gyermek, ha az utolsó oltástól eltelt idõ 5 év, vagy
5–10 év között van

Nem Nem Igen Nem

Alapimmunizálásban és emlékeztetõ oltásban részesült
felnõtt, ha az utolsó oltástól eltelt idõ 10 év, vagy annál több.

Nem Nem Igen Nem/Igen**

Oltatlan, vagy kevesebb, mint három oltásban részesült, vagy
ismeretlen státuszú felnõtt

Nem Nem Igen Igen

Életkora miatt még védõoltásban nem részesült,
kéthónaposnál fiatalabb csecsemõ, továbbá egy vagy két
tetanusz toxoid tartalmú védõoltásban részesült
csecsemõ/kisgyermek az utolsó oltást követõ két héten belül.

Nem Nem Nem Igen

Ismeretlen státuszú/ kéthónapos vagy annál idõsebb
oltatlan/vagy egy-két tetanusz toxoid védõoltásban részesült
csecsemõ / kisgyermek, az utolsó oltást követõ két héten túl.

Nem Nem Igen Igen

* Alapimmunizálás: csecsemõkorban három, négyhetes idõközzel adott tetanusz-toxoidot tartalmazó részoltásból áll. A felnõttkorban kezdett

alapimmunizáláshoz két, 4–6 hetes idõközzel adott tetanusz-toxoidot tartalmazó vakcina beadása szükséges.

** Igen, ha a seb súlyosan roncsolt, vagy földdel szennyezett, idegen test maradt bent, fejsérülés fordult elõ, sokk, kivérzés, súlyos égési sérülés,

radioaktív sugárzás esete áll fenn, akkor a toxoid mellett testtömeg-kilogrammonként legalább 4 NE humán tetanusz immunglobulin (TETIG 500)

adandó.

g) Veszettségre gyanús sérülés esetén az oltásokat haladéktalanul meg kell kezdeni (posztexpozíciós oltás).

Gyermekeknek és felnõtteknek a 0., 3., 7., 14. és a 28. napon kell beadni egy-egy adagot.

[Az indikáció felállításához, illetve az oltások esetleges elhagyásához szakmai anyagok (Országos Epidemiológiai

Központ veszettség-fertõzésre gyanús expozíció kivizsgálásáról és a szükséges teendõkrõl szóló „Tájékoztató”-jában

állnak rendelkezésre), illetve az oltóanyag alkalmazási elõiratában leírtak figyelembe vétele szükséges.]

h) Hepatitis A beteg szoros környezetéhez tartozó, hepatitis A elleni védõoltásban nem részesült, expozíciónak kitett

2-40 év közötti személyeket (a krónikus májbetegek, az immunszupprimáltak és a hepatitis A vakcina tekintetében

kontraindikáltak kivételével) az expozíciót követõ lehetõ legkorábbi idõpontban, de feltétlenül az expozíciót követõ

14 napon belül hepatitis A vakcinával aktív immunizálásban kell részesíteni.

Közösségbe járó hepatitis A megbetegedésben szenvedõ gyermekek intézményi környezetéhez (bölcsõde , óvoda,

iskola stb.) tartozó gyermekek post-, illetve preexpozíciós hepatitis A elleni oltása egyedi mérlegelés alapján történik.

Az aktív immunizálásban részesítendõk körének meghatározásakor minden esetben konzultálni kell az OEK

Járványügyi osztályával.

2. Passzív immunizálásban részesítendõk 16%-os humán gamma-globulinnal:

a) járványos májgyulladásos beteg környezetéhez tartozó expozíciónak kitett kétévesnél fiatalabb csecsemõket és

kisgyermekeket, valamint a 40 éves vagy annál idõsebb, továbbá az immunszupprimált személyeket, a krónikus

májbetegeket, valamint azokat, akik számára a hepatitis A vakcina ellenjavallt, a lehetõ legrövidebb idõn belül,

(legfeljebb az expozíciót követõ 14. napig), testtömeg-kilogrammonként 0,02 ml adásával;

b) a kanyarós beteg fogékonynak tekinthetõ környezetébõl, az expozíciót követõ 6 napon belül 0,25 ml/ttkg (16%-os

oldat) adásával: a 15 hónaposnál fiatalabb, ezért aktív immunizálásban még nem részesíthetõ kisgyermekek,

illetve azon 40 évesnél fiatalabb, kanyarón át nem esett, kanyaró ellen nem oltott személyek, akiknél az aktív

immunizálás ellenjavallt.
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3. Aktív passzív immunizálásban részesítendõk a HBsAg-pozitív gravidák újszülöttjei súlytól és kortól függetlenül, az

alábbi séma szerint:

Védõoltás Az oltás ideje

Hepatitis B immunglobulin* születést követõ 12 órán belül

HB vakcina (0,5 ml) 1. oltás születést követõ 12 órán belül

HB vakcina (0,5 ml) 2. oltás az 1. oltást követõ 1 hónap múlva

HB vakcina (0,5 ml) 3. oltás az 1. oltást követõ 6 hónap múlva

* A 2010. év elsõ félévében az intramuscularisan alkalmazható Human B immunglobulin P Behring készítmény áll rendelkezésre az újszülöttek hepatitis

B elleni passzív immunizálására.

Azon anyák újszülöttjeinél, akiknél a hepatitis B szûrõvizsgálat eredménye a szülés idõpontjában nem áll

rendelkezésre, a hepatitis B aktív immunizációt meg kell kezdeni, és haladéktalanul el kell végeztetni az anya HBsAg

szûrõvizsgálatát. Ha bebizonyosodik, hogy az anya HBsAg-pozitív, az újszülöttet azonnal (legkésõbb a születéstõl egy

héten belül) HBIG védelemben is részesíteni kell. Amennyiben a születéstõl számítva több mint egy hét eltelt, a HBIG

adása már nem célszerû, a gyors immunválasz elérése érdekében ezen újszülöttek esetében az ún. gyorsított

immunizációs séma alkalmazása javasolt. A gyorsított immunizációs eljárás egyhónapos idõközökkel adott három HBV

oltásból áll (0, 1, és 2 hónapos korban), de ilyenkor az elsõ oltást követõ egy év múlva 4., ún. emlékeztetõ oltásra is

szükség van. Ez az eljárás követhetõ inkubátorban talált, ismeretlen HBV-státuszú anya újszülöttjénél is.

4. A hepatitis B elleni védõoltás kötelezõ azon középfokú és felsõfokú egészségügyi képesítést adó oktatási intézmények

tanulói/hallgatói számára, akik tanulmányaik során közvetlenül betegellátásban vesznek részt. Ezekben az oktatási

intézményekben az elsõ évfolyamon a tanévkezdést követõen valamennyi beiskolázott személynél ellenõrizni

szükséges a hepatitis B elleni védõoltások meglétét. Az intézmény vezetõjének gondoskodnia kell az oltásra

kötelezett, de nem oltott vagy oltási dokumentációval nem rendelkezõ személyek, valamint az életkoruknál fogva

oltásra nem kötelezettek (25 évesnél idõsebbek) HB elleni immunizálásáról.

VIII. Megbetegedési veszély elhárítása céljából önkéntesen igénybe vehetõ térítésmentes
védõoltások

1. Influenza elleni védõoltások

a) A 2010. évben a 2009-es H1N1-es pandémiás influenza ellen folyamatosan végezhetõk a védõoltások a Fluval P

oltóanyaggal a lejárati idõn belül.

A térítésmentes védõoltásra jogosultak köre az alábbi:

– 12 hónaposnál idõsebb, súlyos betegség kockázatának kitett, a szezonális influenza által is veszélyeztetett

személyek

= krónikus légzõszervi betegségben szenvedõk, asztmás betegek;

= súlyos elhízás vagy neuromusculáris betegség miatt korlátozott légzési funkciójú betegek;

= szív-, érrendszeri betegségben szenvedõk (kivéve a kezelt magasvérnyomás-betegséget);

= veleszületett vagy betegség/kezelés révén szerzett immunhiányos állapotban szenvedõ betegek (beleértve a

HIV-pozitív személyeket, daganatos betegségben szenvedõket is);

= krónikus máj- és vesebetegek;

= anyagcsere-betegségben szenvedõk, pl. diabetes.

– Várandós nõk, valamint azok, akik a következõ néhány hónapban tervezik, hogy teherbe esnek.*

– Egészségügyi vagy ápolást, gondozást nyújtó intézmények, rehabilitációs intézmények, átmeneti elhelyezést

nyújtó intézmények, lakóotthonok dolgozói, továbbá ezen intézményekben huzamosabb ideig ápolt/gondozott

12 hónaposnál idõsebb személyek.

– A lakosság biztonságát és alapvetõ ellátását szolgáló, illetve a kritikus infrastruktúrát mûködtetõ személyek.

– 1–24 év közötti gyermekek és fiatalok**.

– Oktatási, nevelési intézmények dolgozói.
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– A közigazgatásban rendszeres ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó köztisztviselõk.

– A 12 hónapos, vagy annál fiatalabb csecsemõkkel egy háztartásban élõk.

– 60 éven felüliek egészségügyi állapotuktól függetlenül.

* A FLUVAL P védõoltás valamennyi várandós nõnek ajánlott a terhesség hónapjától függetlenül. A 2009. évben több mint 10 000 gravida részesült

influenza elleni védõoltásban FLUVAL P vakcinával. Az ismert enyhe mellékhatásokon kívül a védõoltással összefüggésbe hozható súlyos nemkívánatos

eseményt nem jelentettek az oltóorvosok.

** A közösségbe járó gyermekek/fiatalok számára az ÁNTSZ kerületi/kistérségi intézeteinek felügyeletével kampányoltások szervezhetõk.

Az állati és emberi influenzavírusok keveredésének megelõzése és a géncsere lehetõségének csökkentése érdekében

fel kell ajánlani a dolgozók számára a térítésmentes Fluval P oltást azokon az állattartó telepeken, ahol sertés, szárnyas

és ló tartásával, valamint ezen állatok szállításával foglalkoznak. A térítésmentes Fluval P vakcinával védõoltásban

részesíthetõk a baromfifeldolgozókban, a vágóhidakon dolgozók, valamint mindazok, akik az állati eredetû

influenzavírussal fertõzött vagy arra gyanús állatok megsemmisítésével foglalkozhatnak. Az influenzaoltásokat a

foglalkozás-egészségügyi szolgálatokon keresztül évente javasolt megszervezni.

b) A 2010/2011. évi influenza szezonra történõ felkészülés során térítésmentesen végezhetõ influenza elleni védõoltások

A térítésmentes védõoltásra jogosultak köre az alábbi:

A) Az influenzavírus által okozott megbetegedések súlyosságának, valamint a halálozások számának csökkentése

érdekében a fokozottan veszélyeztetettek kockázati csoportjait javasolt oltani:

– Hat hónaposnál idõsebb, súlyos betegség kockázatának kitett

= krónikus légzõszervi betegségben szenvedõk, asztmás betegek

= súlyos elhízás vagy neuromusculáris betegség miatt korlátozott légzési funkciójú betegek;

= szív-, érrendszeri betegségben szenvedõk (kivéve a kezelt magasvérnyomás-betegséget);

= veleszületett vagy betegség/kezelés révén szerzett immunhiányos állapotban szenvedõ betegek

(beleértve a HIV-pozitív személyeket, daganatos betegségben szenvedõket is);

= krónikus máj- és vesebetegek;

= anyagcsere-betegségben szenvedõk, pl. diabetes

= gravidák a gesztációs héttõl függetlenül, és azok a nõk, akik a gyermekvállalást az influenza szezonális

idõszakára tervezik

– ápolást, gondozást nyújtó, rehabilitációs, átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben, lakóotthonokban, vagy

egészségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápolt személyek;

– tartós szalicilát-kezelésben részesülõ gyermekek és serdülõk (a Reye-szindróma veszélye miatt);

– 65 éven felüliek, egészségi állapotuktól függetlenül.

B) A fenti kockázati csoportokat a fertõzés átvitele révén veszélyeztetõ személyek:

– egészségügyi dolgozók, különös tekintettel a transzplantációs, az onkológiai, a hematológiai, a dializáló,

szülészeti-nõgyógyászati, a felnõttek és a gyermekek számára intenzív ellátást nyújtó, valamint a krónikus

belgyógyászati osztályokon a betegekkel közvetlen kapcsolatba kerülõ személyekre, továbbá a terhes nõk és az

újszülöttek, csecsemõk gondozását végzõ egészségügyi dolgozók (beleértve a védõnõket is),

– szociális intézmények dolgozói.

2. Pneumococcus megbetegedés elleni védõoltás térítésmentes konjugált pneumococcus oltóanyaggal (PCV) két éven

aluli csecsemõk és kisgyermekek számára

A 2010. évben a térítésmentes pneumococcus elleni oltások végzését, nyilvántartását és jelentését az alábbiak szerint

kell végezni.

A) Oltások végzése

a) Az alapimmunizálást betöltött 2 és 4 hónapos korban a DTPa+IPV+Hib oltásokkal egyidejûleg kell végezni, az

emlékeztetõ oltás 15 hónapos korban esedékes. (lásd „Oltási naptár 2010”). Az oltóanyagot két különbözõ

testtájékra kell beadni. Tekintettel arra, hogy az oltás önkéntes, a szülõnek/gondviselõnek a házi

gyermekorvos/háziorvos újszülöttkori vizit alkalmával történõ tájékoztatása után nyilatkoznia kell arról, hogy

igényli-e a védõoltást (2. sz. melléklet). A nyilatkozatot meg kell õrizni. A szülõ/gondviselõ döntését a gyermek

egészségügyi dokumentációjában is rögzíteni kell. Az invazív pneumococcus megbetegedés szempontjából

rizikócsoportba tartozó csecsemõknél az orvos köteles felajánlani a védõoltást.
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A szülõ/gondviselõ jogosult dönteni az oltás beadásáról, azonban az oltás idejének meghatározásánál az

orvos-szakmai szempontok döntenek. A WHO ajánlása szerint a csecsemõk védelme érdekében az alapimmunizálást a

lehetõ legkorábban el kell kezdeni és 6 hónapos korra célszerû befejezni.

b) Valamennyi védõoltásban nem részesült 3-11 hónapos korú csecsemõ és két évesnél fiatalabb kisgyermek oltását

a 2+1 oltási séma szerint kell végezni: 2 oltás minimum 2 hónapos különbséggel, a 2. életévben 1 emlékeztetõ

oltás beadásával. Az egészséges 12–23 hónapos kisgyermekek alapimmunizálása 1 oltásból áll. A rizikócsoportba

tartozó 12–23 hónapos kisgyermekek alapimmunizálása térítésmentes PCV oltóanyaggal végzett 2 oltásból áll, az

oltások között minimum 2 hónapnak kell eltelnie.

VIII/1. sz. táblázat

Oltási séma a védõoltásban még nem részesült 3–23 hónapos csecsemõk és kisgyermekek számára

Életkor az elsõ oltás idején Alapimmunizálás Emlékeztetõ oltás

3–11 hónaposok
(összesen 3 dózis)

2 oltás minimum 2 hónap
idõközzel

A 2. életévben a 2. oltás után
minimum két hónappal

(javasolt 15 hónapos korban)

12–23 hónaposok
(összesen 1 dózis)

1 oltás Nem szükséges

Rizikócsoportba tartozó
12–23 hónapos

2 oltás minimum
2 hónap idõközzel

2 éves kor felett
1 oltás

A 2 éves kor feletti védõoltásokra vonatkozó ajánlást a Védõoltási Módszertani levél X. fejezete tartalmazza.

B) Az oltóanyag igénylése és kiadása

Az ÁNTSZ kerületi/kistérségi intézete az életkorhoz kötött kötelezõ védõoltásokkal együtt negyedévente küldi meg a

regionális intézetnek az oltóorvosok igénylései alapján összeállított PCV oltóanyag-igényét.

ÁNTSZ kerületi/kistérségi intézete a kialakult gyakorlat szerint, az orvossal történt megállapodás alapján adja ki, vagy

juttatja el az oltóorvosokhoz a vakcinát. Nyilvántartást vezet az oltóanyag-felhasználásról oltóorvosonként.

C) A védõoltások dokumentálása, jelentése

A térítésmentesen felhasználható pneumococcus elleni oltóanyag felhasználásának pontos elszámolásán túl, az egyes

korosztályok átoltottságára vonatkozó adatok is jelentõséggel bírnak. Ennek érdekében különös figyelmet kell

fordítani a védõoltások dokumentálására és jelentésére, amelynek szempontjai a következõk:

1. Oltóorvos:

Az oltás teljesítését a gyermek egészségügyi törzslapján (orvos saját nyilvántartása) és az Oltási könyvben is

regisztrálni kell.

A folyamatos oltási rend szerint végzett PCV oltások dokumentálása és jelentése az életkorhoz kötött oltásokéval

megegyezõ módon történik: oltási értesítõt abban az esetben kell kitölteni az oltott csecsemõrõl, ha a védõoltás a

védõnõ jelenléte nélkül történik, illetve ha az orvos ellátási területen kívüli csecsemõt olt.

2. Az ÁNTSZ kerületi/kistérségi intézetei:

a) Az ÁNTSZ kerületi/kistérségi intézetében, a védõnõktõl érkezett havi jelentésben szereplõ, a pneumococcus

oltások teljesítésérõl szóló adatokat rögzíti az EFRIR/Epidemiológiai felügyeleti rendszerek/Védõoltás/ Rögzítések

és karbantartások/Egyéb térítésmentes oltások nyilvántartása felületen az Országos Epidemiológiai Központ

Járványügyi osztálya által összeállított és kiadott „Tájékoztató” szerint.

b) Az oltási értesítõket eljuttatják a védõnõkhöz.

3. ÁNTSZ Regionális Intézete illetékességi területén folyamatosan figyelemmel kíséri a PCV oltóanyag igénylés,

elszámolás rendjét, és az átoltottság kerületi/kistérségi és megyénkénti alakulását.

– Összesíti a kerületektõl/kistérségektõl beérkezõ oltóanyagigényt és megküldi az Országos Epidemiológiai

Központba.

4. A védõnõk segítenek a szervezésben, felhívják a figyelmet az oltás lehetõségére.

a) A folyamatos oltási rend szerint oltott csecsemõk oltási adatait a nyilvántartókönyvben is vezetni kell. Az oltásokra

vonatkozó hiteles adatforrások: oltási értesítõ, Oltási könyv.

b) A folyamatos oltások állásáról készített havi jelentésben meg kell adni a pneumococcus elleni védõoltásban

részesített csecsemõk/kisgyermekek számát.
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c) A 2009. elõtt született gyermekek pneumococcus elleni védõoltásait a „Védõoltási kimutatás a ….. évben

született gyermekekrõl” címû nyilvántartókönyvben a „Megjegyzés” mezõben kell rögzíteni az oltási értesítõn

jelentett oltás(oka)t.

3. Hepatitis B elleni védõoltás javasolt azon, korábban védõoltásban nem részesült személyeknek, akik:

– akut B hepatitiszes beteg, ill. a krónikus HBV-hordozó szexuális partnerei vagy a HBV-fertõzöttel közös háztartásban

fertõzési veszélynek vannak kitéve;

– dializált betegek, hemofíliások és intravénás kábítószer-használók.

A hepatitis B elleni immunizáció 3 oltásból áll: 0, 1 és 6. hónapban kell beadni az oltásokat. Bizonyos esetekben (pl.

dializálandó betegek) a gyors immunválasz elérése érdekében ún. gyorsított séma (0, 1, 2 hónap) alkalmazható,

azonban ilyenkor egy év múlva emlékeztetõ oltásra is szükség van. Dializáltaknak javasolt minden egyes oltásnál

40 mcg antigén beadása.

A dializáltak és az immunhiányos betegek esetében javasolt a primovakcináció utáni ellenanyagválasz ellenõrzése, és

a 10 IU/l értéknél alacsonyabb ellenanyagszint esetén újabb sorozatoltás szükséges. Az eredményesen oltott

dializáltaknál az ellenanyagszintet évente célszerû ellenõrizni, és ha az anti-HBs ellenanyagok titere 10 IU/l alá csökken,

emlékeztetõ oltás adása javasolt.

IX. Munkakörökhöz kapcsolódó védõoltások

A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. §. (1) bekezdésének értelmében a munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és

biztonságát veszélyeztetõ biológiai kockázatokat, a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) a külön

jogszabályban [61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet] foglaltaknak megfelelõen felmérni. A megbetegedési veszély

csökkentése érdekében – a munkáltatónak a foglalkoztatás feltételeként – biztosítania kell az adott veszélyeztetett

munkakörben foglalkoztatott dolgozók védõoltását, így pl. influenza, hastífusz, kullancsencephalitis, hepatitis A illetve

B, veszettség, diftéria és tetanusz elleni immunizálását.

Javaslatok az alapimmunizálás és/vagy újraoltás szabályaira

1. Hastífusz elleni védõoltásban kell részesíteni azon munkavállalókat, akiknek folyamatos, vagy idõszakosan végzett

munkája során a S.Typhi-vel való fertõzõdése nem zárható ki. Ezen munkavállalók közé tartoznak azok, akik munkájuk

révén szennyvízzel, emberi ürülékkel rendszeresen kontaktusba kerülhetnek (csatornamunkások, mélyépítõk,

laboratóriumok és kórházi fertõzõ osztályok munkatársai stb).

2. Kullancsencephalitis elleni védõoltásban kell részesíteni azt a munkavállalót, akinél a munkavégzés alkalmával a

kullancsencephalitis-vírussal történõ fertõzés kullancs expozíció révén nem zárható ki (pl. erdõgazdasági dolgozók,

olajmunkások stb).

3. Hepatitis A oltások

A fertõzés fekál-orál terjedésû, a kórokozót a széklet közvetíti. Hepatitis A elleni védõoltásban részesíthetõk azok a

fogékony munkavállalók, akik munkájuk révén szennyvízzel, humán fekáliával rendszeresen kontaktusba kerülhetnek

(laboratóriumi dolgozók, hulladék-kezelõk, csatornamunkások, infektológiai, gastroenterológiai osztályok dolgozói

stb.) Az egészségügyben a fertõzõdési veszély minimális, mivel a higiénés szabályok betartása a normál populációban

szokásos standardoknál erõteljesebb. A lakossági átlagnál magasabb kockázat igen szûk körben, azon ellátások során

feltételezhetõ, amelyeknél hepatitis A vagy arra gyanús betegeket látnak el. Megjegyzendõ azonban, hogy a hepatitis

A fertõzés a munkavédelmi szabályok betartásával általában megelõzhetõ. Kérdéses esetekben ajánlható egyes

munkakörökben vagy meghatározott tevékenységek végzése esetén a hepatitis A átvészeltségi vizsgálatának

elvégzése a munkáltató költségére, és a vizsgálatok eredményének ismeretében kizárólag a fogékonyak oltása.

4. Hepatitis B oltás szükségessége az egészségügyi dolgozóknál:

A hepatitis B fertõzést a vér, szövetnedvek és testváladékok közvetítik. Azoknál az egészségügyi dolgozóknál

szükséges a hepatitis B oltás, akik egészségügyi intézményben olyan tevékenységet végeznek, amelynek során

rendszeresen kontaminálódhatnak vérrel, vérkészítményekkel, szövetnedvekkel, váladékokkal, testfolyadékokkal,

illetve az ezekkel szennyezett eszközökkel, mûszerekkel.

Az egészségügyi dolgozók védõoltásaira vonatkozóan az OEK „A betegellátás során vérrel és testváladékokkal terjedõ

vírusfertõzések megelõzésérõl” szóló tájékoztatójának 3.6. pontjában foglaltak az irányadók.
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5. Veszettség elleni preexpozíciós oltások:

Állandó vagy gyakori fokozott kockázatnak kitett személyeket, így veszettség vírusával foglalkozó laboratóriumok

munkatársait, állatorvosokat és asszisztenseket, ebrendészeti dolgozókat, vadászokat, erdészeket, vadõröket,

vágóhídi dolgozókat, állatkitömõket, barlangászokat, megelõzõ (preexpozíciós) oltásban szükséges részesíteni. A

korábban nem oltott személyek alapimmunizálása a 0, a 7. és a 21. vagy a 28. napon beadott 3 részoltásból áll, amelyet

egy év múlva egy emlékeztetõ oltás beadása követ. A védettség fenntartásához 5 évenkénti booster oltás szükséges.

Immunszupprimált személyek preexpozíciós oltása nem javasolt. Aktuális lyssa-fertõzés gyanúja esetén úgy kell

eljárni, mint a posztexpozíciós oltások utáni újrafertõzõdés esetén.

6. Diftéria elleni oltás:

Fertõzõ osztályokon dolgozó vagy humán eredetû vizsgálati anyagok feldolgozásával foglalkozó mikrobiológiai

laboratóriumok munkatársai számára szükséges a diftéria elleni védõoltás abban az esetben, ha az életkorhoz kötött

kötelezõ oltásokban részesült személy 10 évnél régebben kapta utolsó diftéria elleni védõoltását. Az immunizáláshoz

diftéria-tetanusz kombinált oltóanyag áll rendelkezésre.

7. Tetanusz elleni védõoltás:

Azon személyek számára, akik olyan munkakört látnak el, melynek esetében földdel szennyezett sérülések

elõfordulhatnak (mélyépítés, mezõgazdasági tevékenység, állatgondozás stb.), a munkáltatónak gondoskodnia kell a

dolgozók tetanusz elleni védettségének folyamatos fenntartásáról. Ha a munkavállaló az életkorhoz kötött kötelezõ

valamennyi tetanusz elleni oltásban részesült, az utolsó oltást követõ 10 év múlva emlékeztetõ oltásban kell

részesíteni, és hasonló munkakör ellátása esetén az oltásokat 10 évenként kell ismételni. Az oltások végezhetõk

tetanusz, vagy diftéria-tetanusz oltóanyaggal.

8. Meningococcus betegség elleni védõoltás:

Az egészségügyi dolgozók általában az átlagpopulációnál nincsenek jelentõsebben kitéve a meningococcus fertõzés

veszélyének, azonban bizonyos speciális munkakörökben, ellátásoknál felmerül a specifikus védelem/és vagy

antimikrobiális profilaxis szükségessége.

A nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve egészségügyi ellátás/tevékenység esetében védõoltás javasolt:

– mikrobiológiai laboratóriumok azon munkatársainak, akik purulens meningitisben vagy septicaemiaban szenvedõ

beteg liquorát és/vagy haemokultúráját rendszeresen vizsgálják;

– mikrobiológiai laboratóriumok azon munkatársainak, akik a N.meningitidis törzsek további részletes vizsgálatával

rendszeresen foglalkoznak;

– fertõzõ agyhártyagyulladásban szenvedõ betegek ellátására kijelölt kórházi fertõzõ és/vagy intenzív osztályok

munkatársainak, akik ezen betegek ellátása révén (resustitáció, intubálás stb.) rendszeresen fokozott expozíciónak

vannak kitéve.

9. Influenza elleni oltás szükségessége az egészségügyi dolgozóknál:

Az influenzavírus által okozott megbetegedések súlyossága, valamint a halálozások száma miatt a fokozottan

veszélyeztetett kockázati csoportokba tartozókat a fertõzés átadása révén veszélyeztetõ egészségügyi dolgozók

minden évben influenza elleni oltásban részesíthetõk térítésmentesen.

Az egészségügyi szolgáltatónak fel kell ajánlania az influenza elleni védõoltást – az ÁNTSZ által biztosított

oltóanyaggal – a csökkent immunitású személyek egészségének védelme érdekében a transzplantációs, az

onkológiai, a hematológiai, a dializáló, a szülészeti-nõgyógyászati osztályok, valamint a felnõttek és a gyermekek

számára intenzív ellátást nyújtó, a krónikus belgyógyászati osztályokon a betegekkel közvetlen kapcsolatba kerülõ

személyeknek, továbbá a terhes nõk és az újszülöttek, csecsemõk gondozását végzõ egészségügyi dolgozóknak

(beleértve a védõnõket is).

X. Egyéb oltóanyagokkal történõ oltások

A) Aktív immunizálás céljára használandó oltóanyagok

Az oltás beadása elõtt az oltóanyag alkalmazási elõiratát át kell tanulmányozni, s az abban foglaltaknak megfelelõen

kell a vakcinát használni. Különösen érvényes ez a gyógyszertárakból beszerezhetõ vakcinák esetében, melyekkel

kapcsolatban az oltóorvosoknak kevesebb gyakorlatuk és tapasztalatuk van, mint a már évtizedek óta használatos

térítésmentes vakcinákkal.

A vakcinák alkalmazási elõirata az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) hivatalos kiadványában (Alkalmazási

elõiratok hivatalos gyûjteménye) vagy az OGYI internetes honlapján (www.ogyi.hu), továbbá az Európai
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Gyógyszerügynökség (EMA) honlapján (www.ema.europa.eu/htms/human/epar) az alkalmazási elõiratok címszó alatt

megtalálhatók.

A 2009. december 31-i állapot szerint hazánkban, illetve az Európai Unióban törzskönyvezett, általában

gyógyszertárakból beszerezhetõ, járványügyi szempontból jelentõséggel bíró vakcinák és azok alkalmazása a

teljesség igénye nélkül a következõkben foglalható össze:

1. Diftéria-tetanusz-acelluláris pertussis elleni oltóanyag (dTap) emlékeztetõ oltásra

A Boostrix csökkentett mennyiségû diftéria és tetanus toxoidot továbbá pertussis antigéneket tartalmazó oltóanyag

emlékeztetõ oltásra. A vakcina négy éven felüli, diftéria, pertusszisz, tetanusz elleni alapimmunizálásban részesült

személyek emlékeztetõ oltására alkalmazható. A vakcinával olthatók a pertussis ellen alapimmunizálásban egyáltalán

nem részesült személyek is. Az oltóanyag egyszeri adagja 0,5 ml, intramuscularisan, mélyen az izomba kell beadni,

lehetõleg a deltoid régióba.

A Boostrix Polio vakcina a dTap komponensek mellett inaktivált poliovírust tartalmaz.

2. Diftéria-tetanusz-poliomyelitis elleni oltóanyag felnõttek oltására

A Dultavax diftéria toxoidot (minimum 2 NE), tetanusz toxoidot (minimum 20 NE) és inaktivált poliovírus komponenst

tartalmazó oltóanyag felnõttek emlékeztetõ oltására.

A vakcina kivételesen alkalmazható 6. életévüket betöltött, (megelõzõen immunizált) alapimmunizált gyermekek

booster oltására is. A vakcina egyszeri adagja 0,5 ml, amely intramuscularisan adandó. Ajánlott beadási hely:

m.deltoideus.

3. Hastífusz elleni poliszacharid vakcinák – TYPHIM Vi, Typherix

Mindkét oltóanyag alkalmazási módja és az oltás indikációja csaknem azonos: egyszeri adag 0,5 ml subcutan (Typhim

Vi) vagy intramuscularisan (Typhim Vi, Typherix) beadott oltóanyag. 2 évesnél fiatalabb gyermekek oltása nem

ajánlatos. Háromévenként újraoltás szükséges.

4. Hepatitis A elleni aktív immunizálás

Hepatitis A vakcinák adása javasolt

– mindazon fogékony személyeknek, akik turizmus vagy munkavállalás céljából olyan országba utaznak, ahol a

hepatitis A elõfordulási gyakorisága és a fertõzõdés kockázata nagyobb a hazainál, továbbá

– akik alapbetegségük (hemofíliások, krónikus hepatitis B vagy C vírushordozók) vagy életmódjuk miatt (pl.

intravénás kábítószer-használó, homoszexuálisok) veszélyeztetettek.

A 18/1998. (Vl. 3.) NM rendelet értelmében a hepatitis A beteg szoros környezetéhez tartozó, expozíciónak kitett

immunszupprimált személyeket, krónikus májbetegeket a megbetegedési veszély elhárítása céljából azonnali

gamma-globulin védelemben szükséges részesíteni.

Ez utóbbi betegek, a hepatitis B és C vírushordozók, az intravénás kábítószer-használók expozíciója esetén a GG-oltás

adásával egyidejûleg ajánlott a hepatitis A elleni aktív immunizálás megkezdése is. Erre a célra a hepatitis A vakcina a

gyógyszertári forgalomból szerezhetõ be, 25%-os normatív OEP támogatással.

Magyarországon háromféle, inaktivált vírust tartalmazó hepatitis A vakcinát törzskönyveztek. Ezek a következõk:

a) AVAXIM

* Avaxim 80

A 12 hónapos és 15 év közötti gyermekek oltására alkalmazható. Az elsõ oltást követõ 6 hónap múlva egy

emlékeztetõ oltás adása szükséges a védettség eléréséhez.

* Avaxim 160

2 éven felüli személyek oltására alkalmas hepatitis A vakcina. A hosszútávú védettség eléréséhez 2 oltás

szükséges. A második oltást az elsõ dózis beadása után 6 hónappal kell beadni a 2-15 évesek esetében, a 15 év

feletti fiatalok és felnõttek esetében pedig 6–12 hónap múlva.

b) HAVRIX

* HAVRIX 720 JUNIOR

1 évestõl betöltött 16 éves korig adható. A hosszútávú védettség eléréséhez szükséges emlékeztetõ oltásra az

elsõ adag beadását követõ 6 hónap és 5 év között bármikor sor kerülhet, de elõnyösebb az elsõ vakcinációt követõ

6–12 hónapban.

* HAVRIX 1440

A 16 évesnél idõsebb személyek immunizálására használatos oltóanyag. Az immunizálás sémája azonos a HAVRIX

720 JUNIOR-nál leírtakkal.
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c) VAQTA

A VAQTA JUNIOR a 2-17 év közötti gyermekek/fiatalok oltására, míg a VAQTA a 18 éven felüli személyek oltására

használható.

A tartós immunitás kialakításához az alapoltás, majd a 6-18 hónap múlva adott emlékeztetõ oltás szükséges.

5. Hepatitis B elleni oltások

Jelenleg Magyarországon gyógyszertári forgalomban az Engerix B (10 mcg/0,5 ml, illetve 20 mcg/ml kiszerelésben),

valamint a HB-VAX PRO (10 mcg/ml, 40 mcg/ml) vakcinák kaphatók.

Az alapimmunizálás mindkét oltóanyagnál, gyermekeknél és felnõtteknél egyaránt 3 oltásból áll. Egészséges oltottak

(megfelelõ oltási séma) esetében emlékeztetõ oltás egyik oltóanyag esetében sem szükséges.

a) ENGERIX-B

Gyermekeknek 15 éves korral bezárólag 10 mcg/0,5 ml, míg az ennél idõsebb fiataloknak és felnõtteknek

20 mcg/1 ml mennyiség beadására van szükség.

b) H-B-VAX PRO

– felnõtteknek és serdülõknek 16 éves kortól 10 mcg/1 ml; gyermekeknek 15 éves korig 0,5 ml

– dializálandó (dializált) betegeknek 40 mcg/1 ml.

Mindkét oltóanyag esetében az elsõ oltást követõen egyhónapos intervallummal kell adni a másodikat, majd az elsõ

oltást 6 hónappal követõen a 3. oltást.

Gyorsított alapimmunizálási séma (0., 1., 2 hónap) alkalmazása esetén az utolsó oltástól számított 12 hónap múlva egy

emlékeztetõ oltás beadása szükséges.

Kivételes esetekben, pl. utazás esetén, amikor nincsen elegendõ idõ a fenti sémák egyikére sem, akkor 18 éves kortól

lehet a 0., 7., 21. napon az elsõ három részoltást adni, amelyet egy év múlva egy emlékeztetõ oltás követ.

Az oltóanyagokat orvosi vényre lehet megvásárolni. A közegészségügyi érdekû és a Módszertani Levél korábbi

fejezetében részletezett indikációkon kívül a következõ személyek számára javasolt az oltás:

– szexuális szokásuk, magatartásuk, életvitelük miatt fokozott fertõzési veszélynek kitettek számára (szexuális

partnereiket gyakran váltók, prostituáltak, nemi betegségben ismételten megbetegedettek, homoszexuális

férfiak stb.);

– intravénás kábítószer-használók;

– onko-hematológiai betegek;

– krónikus hepatitis C vírushordozó személyek;

– azon külföldi országokba utazóknak, ahol a hepatitis B elõfordulása jelentõs és a látogató hosszabb idõt tölt az adott

országban.

6. Hepatitis A és B elleni kombinált oltóanyag

Twinrix gyermekeknek (1 éves – 15 éves)

Egy dózis 360 Elisa Egység hepatitis A vírus antigént és 10 mcg rekombináns DNS hepatitis B vírus felületi antigént

(HBsAg) tartalmaz. Az immunitás kialakításához 3 dózis (0; 1; 6 hónap) beadása szükséges.

Twinrix felnõtteknek (16 éves kor felett)

Egy dózis 720 Elisa Egység hepatitis A vírus antigént és 20 mcg rekombináns DNS hepatitis B vírus felületi antigént

(HBsAg) tartalmaz. Az immunitás kialakításához 3 dózis (0; 1; 6 hónap) beadása szükséges. Egyes esetekben, pl. utazás

elõtt, ha nincs elegendõ idõ a 0, 1, 6 hónapos oltási séma szerinti oltáshoz, akkor lehetõség van a gyorsított oltási séma

alkalmazására (0., 7. és a 21. nap). Ebben az esetben, az elsõ oltás beadását követõ egy év múlva egy 4., emlékeztetõ

oltás is javasolt.

7. Human Papilloma Vírus vakcinák

A Human Papilloma Vírusok (HPV) okozta megbetegedések megelõzésére két készítmény áll rendelkezésre. Mindkét

oltóanyag rekombináns, a humán papillomavírus meghatározott szerotípusainak tisztított fehérjéit tartalmazza

bivalens, vagy quadrivalens formában.

a) A Cervarix a humán papillomavírus 2 típusának (16-os és 18-as) tisztított fehérjéit tartalmazza. Az oltás a magas

kockázatú HPV okozta méhnyakrák, méhnyakrák megelõzõ állapot és perzisztáló fertõzés megelõzésére szolgál.

Az oltási sorozat 3 részoltásból áll, 0,5 ml/adag (0., 1. és 6. hónap).

b) A SILGARD a humán papillomavírus 4 típusának (6-os, 11-es, 16-os, 18-as) tisztított fehérjéit tartalmazó vakcina.

Az oltás javasolt a méhnyaknak vagy a külsõ nõi nemi szerveknek a fent említett HPV típusok által okozott

nagyfokú diszpláziája, a méhnyakrák és a nemi szerveken kialakuló szemölcsök ellen. A teljes immunizálás

3 részoltásból áll (0,5 ml/adag), az elsõ és második oltás között 2 hónapos, a második és harmadik dózis beadása

között 4 hónapos intervallumot kell tartani. (0., 2., 6. hónap)
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Mindkét vakcinát az Európai Unióban törzskönyvezték. Az Európai Betegségmegelõzési és Járványvédelmi Központ

ajánlása szerint a 9-15 éves korú lányok tartoznak a HPV vakcináció elsõdleges célcsoportjába. A vakcina a szexuálisan

még nem aktív korosztályban a leghatékonyabb. A védõoltás beadása elõtt HPV szûrõvizsgálat nem szükséges.

A vakcinák terápiás célra nem alkalmasak. A védõoltás a rendszeres méhnyakrák-szûrést nem helyettesíti.

8. Influenza elleni oltóanyagok

Forgalomba hozatali engedéllyel a BEGRIVAC, a FLUARIX, a FLUVAL AB, INFLUVAC, a VAXIGRIP és a VAXIGRIP JUNIOR

influenza elleni oltóanyag rendelkezik. Valamennyi vakcina trivalens, inaktivált. A Fluval P monovalens influenza

vakcina. A BEGRIVAC, a FLUARIX és a VAXIGRIP ún. „split” vakcina, az INFLUVAC ún. „alegység” vakcina, a FLUVAL AB és

a FLUVAL P inaktivált teljes vírust tartalmaz, míg az INFLEXAL V viroszómás influenza elleni oltóanyag.

A BEGRIVAC, a FLUARIX, az INFLUVAC, és a VAXIGRIP oltóanyagok 6 hónapos kortól alkalmazhatók. A VAXIGRIP JUNIOR

a 6 hónaposnál idõsebb és háromévesnél fiatalabb gyermekek oltására szolgál.

A FLUVAL P monovalens inaktivált influenza elleni vakcina, amely az influenza A vírus H1N1v altípusa által okozott

megbetegedések megelõzésére szolgál. A készítmény a több mint 10 éve használt FLUVAL AB vakcina gyártási

technológiájával teljesen azonos módon készült.

A pandémiás influenza elleni monovalens vakcina embrionált tyúktojáson elszaporított influenza vírustörzsek

tisztított és koncentrált, formaldehiddel inaktivált, alumíniumfoszfát gélhez adszorbeált szuszpenziója. A monovalens

oltóanyag adagonként 6 mikrogramm A/California/04/2009-szerû NYMC-X-179A reasszortáns törzset tartalmaz. Az

oltóanyagban tartósítószerként thiomersal található. A thiomersal etil-higanyt tartalmaz, amely egy gyorsan ürülõ,

vízoldékony, nem toxikus higany vegyület. Az etil-higany az Egészségügyi Világszervezet állásfoglalása szerint

biztonságos.

A vakcina 1 adagos kiszerelésû (0,5 ml), egy dobozban 20 ampulla van, és 5 doboz található egy gyûjtõdobozban.

A védõoltás beadásához szükséges egyszer használatos tû és fecskendõ az oltóanyagtól elkülönítetten került

csomagolásra. Az oltóanyagot a felhasználásig hûtõszekrényben (+2°C – +8°C) kell tárolni.

9. Kullancsencephalitis elleni oltóanyagok

Az inaktivált vírustartalmú vakcinák az állandóan, vagy átmenetileg endémiás területeken tartózkodók védelmére

szolgálnak. Az oltásokat a kullancsok tavaszi aktivitása (a várható expozíció) elõtt, télen, fertõzésveszély-mentes

idõszakban kell elvégezni vagy megkezdeni. Magyarországon két oltóanyag van gyógyszertári forgalomban: az

Encepur, továbbá az FSME-IMMUN.

a) Az Encepur Junior az 1–12 évesek, míg az Encepur Adult a 12 évesnél idõsebb személyek oltására ajánlott.

Az alapimmunizálás 3 oltásból áll. Az elsõ oltást követõ 1-3 hónap múlva kell beadni a 2. oltást és az ezt követõ

9-12 hónap múlva a harmadikat (“A” séma). Amennyiben gyors védettség kialakítása szükséges („B” séma), akkor a

2. oltást az elsõt követõ 7. napon, a 3-at pedig az oltás megkezdését követõ 21. napon lehet beadni. A 4. oltást

12-18 hónap múlva kell beadni (X/1. sz. táblázat). A védettség legkorábban a második oltást követõ 14 nap múlva

alakul ki. A védettség fenntartása érdekében3 évenként emlékeztetõ oltás szükséges.

Immunszuppresszív kezelés alatt, továbbá veleszületett, vagy szerzett immundeficiencia esetén az oltás

hatásossága korlátozott, vagy kérdéses.

X/1. sz. táblázat

Encepur oltások sémái

Oltások „A” séma „B” séma

1. oltás 0. nap 0. nap

2. oltás 1–3 hónap múlva 7 nap múlva

3. oltás 9–12 hónappal a 2. oltás után 21 nap múlva

2404. oltás – 12–18 hónap múlva

„A” séma = általános

„B” séma = gyorsított
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b) Az FSME-IMMUN Junior az 1–16 évesek, míg az FSME-IMMUN 0,5 ml a 16 éven felüliek számára ajánlott oltóanyag.

A védettség kialakításához 3 oltásra van szükség. A második oltást az elsõ után 1–3 hónappal késõbb, a 3. oltást a

második oltás után 5–12 hónap múlva szükséges beadni. Amennyiben gyors védelem kialakítása szükséges,

abban az esetben a 2. oltás az elsõ után 14 nappal adandó.

Ha az oltandó személy immunkompetenciája csökkent vagy nem megfelelõ, abban az esetben a 2. oltást követõ

4–6 hét múlva egy újabb oltást kell adni. A következõ oltás intervalluma változatlan, 9–12 hónappal az utolsó

(2/a.) oltás után. 70 évesnél idõsebbek oltása esetén ugyanez az oltási séma javasolt (X/2. sz. táblázat).

A hosszantartó védettség biztosítása érdekében 60 éves korig az elsõ emlékeztetõ oltást a 3. adag után nem több

mint 3 évvel kell beadni, a következõket 3-5 évente. 60 év felettieknek mindig 3 évente ajánlott az emlékeztetõ

oltások beadása.

Az 1. oltás elõtt vagy azt követõ 2 héten belül történt kullancscsípés esetén az FSME egyetlen dózisától nem

várható, hogy a betegség kialakulását megakadályozza. Ezen esetekben és korábban nem immunizáltak esetében

ajánlott 4 hetet várni az elsõ vagy második adag beadásával.

X/2. sz. táblázat

FSME-IMMUN oltások sémái

Oltások „A” séma „B” séma „C” séma

1. oltás 0. nap 0. nap 0. nap

2. oltás 1–3 hónap múlva 14. nap 1–3 hónap múlva

2./a oltás – – 4–6 héttel a 2. oltás után

3. oltás 5–12 hónappal a 2. (vagy 2./a) oltás után

„A” séma = általános

„B” séma = gyorsított

„C” séma = immunszupprimált, vagy idõs személyek

10. Meningococcus vakcinák

Az oltóanyagoknak kétféle típusa, az ún. poliszacharid és konjugált ismeretes. Magyarországon mind a poliszacharid,

mind a konjugált vakcinák engedélyezésre kerültek és gyógyszertári forgalomban kaphatók.

a) Poliszacharid vakcinák

Az A és C, továbbá az A,C,W135Y szerocsoportú N.meningitidis tokantigénjét tartalmazó poliszacharid vakcinák

biztonságosak és hatékonyak 2 évesnél idõsebbek számára, használatuk speciális rizikócsoportok tagjainak is

ajánlott. Ugyancsak ajánlott a vakcinák használata járványok elõfordulása esetén a veszélyeztetett személyek

számára. A védettség kialakításához egy oltás beadása szükséges.

A bivalens vagy tetravalens (ACYW135) vakcinák viszonylag rövid idõre szóló immunitást biztosítanak a 2 évesnél

idõsebb oltottak 85–100%-ában.

Az ellenanyag az oltást követõen 10–14 nap múlva alakul ki. Iskoláskorú gyermekeknél vagy náluk idõsebb

fiataloknál, felnõtteknél a vakcina biztosította védelem legalább 3 évre szól, azonban a 4 évesnél fiatalabb

gyermekeknél az ellenanyagszint gyorsan (2–3 év) csökken.

MENCEVAXTM ACW135Y por és oldószeres oldat injekcióhoz;

MENINGO A+C por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz;

b) Konjugált vakcinák

A Meningococcus C konjugált vakcinák hatékonysága jobb a poliszacharid vakcinákénál, miután a

meningococcus-antigén fehérjéhez van konjugálva. Ennek megfelelõen a hatása tartósabb, továbbá az antigén

2 évesnél fiatalabb kisgyermekeknél is ellenanyag-választ indukál, tehát számukra is adható.

* MENINGITEC� Konjugált Meningococcus C vakcina

Kéthónapos kort betöltött, de 12 hónaposnál fiatalabb csecsemõk két részoltással, részoltásonként 0,5 ml-es

adaggal, legalább 2 hónapos intervallummal oltandók.

A 12 hónaposnál idõsebb kisgyermekek, serdülõk, felnõttek egyszeri, 0,5 ml adagú vakcinával oltandók.

* MENJUGATETH Konjugált Meningococcus C-CRM 197 vakcina

Kéthónapos kort betöltött, de 12 hónaposnál fiatalabb csecsemõk részére két, egyenként 0,5 ml-es dózis adandó,

az oltások között legalább 2 hónapos intervallummal.
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12 hónapos, vagy ennél idõsebb gyermekek, serdülõk és felnõttek immunizálásához egyszeri, 0,5 ml-es adag

szükséges.

* NeisVac-C Konjugált Meningococcus C vakcina

Az egy éven aluli, de két hónapos kort betöltött csecsemõk legalább 2 hónapos idõközzel, két alkalommal

oltandók. Az egyévesnél idõsebb gyermekek, a serdülõk és a felnõttek immunizálásához egy oltás szükséges.

Konjugált vakcinával egyéves kor alatt alapimmunizált (2 oltás) csecsemõket 2 éves korban javasolt újraoltani.

A MENINGITEC, MENJUGATE, NeisVac-C vakcinák esetében felmerülhet az éretlen ( gesztációs hétre született)

koraszülötteknél az apnoe kockázata, ennek megfelelõen az oltóanyag beadását követõen 48–72 órás

megfigyelés indokolt.

11. Morbilli, mumpsz és rubeola elleni oltóanyagok

A morbilli, mumpsz és rubeola megelõzésére két vakcina törzskönyvezett hazánkban. Mindkét oltóanyag (MMR II és a

Priorix) élõ, attenuált vírust tartalmazó, liofilizált készítmény.

A Priorix vakcina gyógyszertári forgalomban kapható.

A gyógyszertári forgalomban kapható oltóanyag elsõsorban a rubeola ellen védõoltásban nem részesült (általában

33 évesnél idõsebb) fogékony reproduktív korban levõ nõk immunizálására ajánlott. A vakcina nem adható terhes

nõknek. Az MMR vakcinációt követõ 3 hónapon belül terhességet nem szabad vállalni.

12. Pneumococcus vakcinák

Az invazív pneumococcus betegség aktív immunizációval történõ megelõzésére jelenleg kétféle – poliszacharid és

konjugált – vakcinatípussal van lehetõség. A poliszacharid vakcinák az emberben leggyakrabban bacteriaemiát okozó

23 szerotípus tokjának immunogenitásért felelõs részét tartalmazzák, a konjugált vakcinák pedig a gyermekkorban

invazív betegséget leggyakrabban okozó szerotípusok tokjának poliszacharidját fehérjéhez konjugálva.

a) Poliszacharid vakcinák

Magyarországon két poliszacharid pneumococcus vakcina szerezhetõ be a gyógyszertárakból: a Pneumo 23 és a

Pneumovax 23.

A két oltóanyag alkalmazási módja, az oltás indikációja azonos, a 2 évesnél idõsebb, krónikus betegségben

(kardiorespiratórikus rendszer, a máj vagy vese funkcióinak elégtelensége, diabetes mellitus, liquorcsurgás,

alkoholizmus stb.) 60 évesnél idõsebbek, immunszupprimáltak, szociális intézményekben gondozottak, vagy

krónikus kórházi osztályokon ápoltak alkotják a fokozott kockázati csoportokba tartozó oltandók körét.

Egészséges felnõttek rutinszerû újraoltása nem szükséges.

A Pneumo 23 nem ajánlott olyan személyeknek, akik a pneumococcus fertõzések elleni poliszacharid típusú

védõoltásban részesültek a megelõzõ 3 év folyamán.

A Pneumovax 23 vakcina esetén a rizikócsoportba tartozó felnõtteknél, vagy a 65 évesnél idõsebb személyeknél

javasolt az 5 évente történõ újraoltás egy alkalommal.

A poliszacharid pneumococcus vakcinák nem alkalmasak immunmemória kialakítására, 2 éven aluliakban

immunválaszt kialakítani csak átmenetileg képesek, ezért e korosztály immunizálására nem ajánlottak.

b) Konjugált vakcinák

– A Prevenar (7-valens) adszorbeált konjugált vakcina a Streptococcus pneumoniae 7 szerotípusa által okozott

invazív betegség ellen nyújt védelmet. Az oltóanyag 6 hetes kortól – 5 éves korig, csecsemõk és kisgyermekek

aktív immunizálására ajánlott a Streptococcus pneumoniae 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F és 23F szerotípusa által okozott

megbetegedés (beleértve a sepsist, meiningitist, pneumoniát, bacteriaemiát és akut otitis mediát) megelõzésére.

– A Prevenar 13 vakcina fenti szerotípusokon kívül a Streptococcus pneumoniae 1, 3, 5, 6A, 7F, és a 19A

szerotípusait is tartalmazza és így 13 szerotípus által okozott invazív megbetegedés (beleértve a sepsist,

meiningitist, pneumoniát, bacteriaemiát és akut otitis mediát) megelõzésére alkalmas. A 7-valens Prevenar

oltóanyaggal megkezdett immunizálás a Prevenar 13 vakcinával folytatható.

– Synflorix adszorbeált konjugált vakcina a Streptococcus pneumoniae 10 szerotípusa (1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C,

19F és 23F) ellen biztosít védelmet. Az oltóanyag 6 hetes – 2 éves csecsemõk és kisgyermekek aktív

immunizálására javasolt.

A konjugált vakcinák hatására immunmemória alakul ki, az immunitás tartós.

Az oltóanyagokat az Európai Unióban törzskönyvezték.
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Az invazív pneumococcus betegség megelõzésére – a külön jogszabály alapján térítésmentesen védõoltásra

jogosultakat kivéve – az 5 éves kor alatti, kiemelten magas rizikójú betegeknek a konjugált pneumococcus

vakcinát a csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvos írhatja fel 70%-os OEP támogatással:

az immunrendszer veleszületett vagy szerzett zavara

– lépbetegségek (BNO: D73.9),

– immunhiányos állapotok (BNO: D80-D89),

– visszamaradt magzati növekedés és alultápláltság (BNO: P05),

– koraszülött csecsemõ (BNO: P07.3),

– méhen belül kialakult légúti megbetegedések (BNO: P28),

– a szív veleszületett rendellenességei (BNO: Q24.9),

– a tüdõ hypo- és dysplasiaja (BNO: Q33.6),

– a tüdõ veleszületett rendellenessége (BNO: Q33.9),

– a lép veleszületett rendellenességei (BNO: Q89.0)

X/3. sz. táblázat

A két évesnél idõsebb gyermekek ajánlott oltási sémája

Oltandó csoport Alapimmunizálás Booster oltás

2–5 évesek 1 oltás nem szükséges

2–5 éves, kockázati
csoportba tartozó

2 oltás minimum
2 hónap idõközzel

3–5 évvel késõbb

<10 éves, kockázati
csoportba tartozó

2 oltás minimum
2 hónap idõközzel

3–5 évvel késõbb

13. Rotavírus vakcinák

a) A Rotarix orális vakcina, amely élõ, attenuált humán rotavírust tartalmaz. A vakcina 6 hetesnél idõsebb

csecsemõknek ajánlott rotavírus-fertõzés okozta gastroenteritis megelõzésére.

Az immunizáláshoz 2 dózis ROTARIX beadása szükséges legalább 4 hét idõköz tartásával. A teljes vakcinációt

lehetõleg 16 hetes kor elõtt el kell végezni, de 24 hetes korig be kell fejezni.

b) A RotaTeq orális vakcina, amely élõ, attenuált humán-bovin rotavírust tartalmaz. A vakcina 6 hetes kort betöltött

csecsemõk aktív immunizálására javallt a rotavírus-fertõzés okozta gastroenteritis megelõzése céljából.

Az immunizáláshoz 3 dózis RotaTeq beadása szükséges, a dózisok beadása között legalább 4 hetet kell várni. Az

elsõ dózist legkésõbb 12 hetes korig és mindhárom dózist lehetõleg 20–22 hetes korig be kell adni, de legkésõbb

26 hetes korig be kell fejezni az oltási sorozatot.

Mindkét vakcina egyidõben adható az életkorhoz kötött védõoltásokkal.

Az oltóanyagokat az Európai Unióban törzskönyvezték.

14. Tetanusz vakcina

Tetanol pur szuszpenziós injekció fecskendõben

Min. 40 NE tisztított tetanusz toxoid tartalmú, tartósítószer-mentes vakcina. A készítmény felnõttek tetanusz elleni

aktív immunizálására alkalmazható alapimmunizálás, emlékeztetõ oltások, valamint sérülés esetén posztexpozíciós

oltások céljára. A vakcina adagja 0,5 ml.

Kiszerelés, csomagolás:

Szuszpenziós injekció, elõretöltött üvegfecskendõben, tûvel vagy tû nélküli kiszerelésben.

Az alkalmazás módja:

Az oltóanyagot mélyen, izomba kell adni. Bizonyos esetekben (pl. vérzékenység esetén) a készítmény subcutan is

alkalmazható.

Td-pur vakcina a tetanusz mellett diftéria toxoidot is tartalmaz. Felnõttek diftéria-tetanusz elleni újraoltásához

ajánlott.

15. RSV vakcina

A Synagis vakcina palivizumab elnevezésû monoklonális ellenanyagot tartalmaz.

Az oltóanyag a légúti óriássejtes vírus (respiratory syncytial virus, RSV) által okozott súlyos alsó légúti megbetegedések

megelõzésére ajánlott az alábbi fokozottan veszélyeztetett csecsemõknek és kisgyermekeknek:

9. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1929



– RSV járvány idején a terhesség 35. hetében vagy korábban született, hat hónaposnál fiatalabb csecsemõknek,

– két évesnél fiatalabb gyermekeknek, akik a megelõzõ hat hónapban bronchopulmonális diszplázia miatt kezelésre

szorultak,

– két évesnél fiatalabb, súlyos, veleszületett szívbetegségben szenvedõ gyermekeknek.

A Synagis vakcinát havonta egy alkalommal javallott alkalmazni az RSV fertõzések szezonális idõszakában, november

és április között. A veszélyeztetettek védelmének biztosítása öt hónapig javasolt havi egy injekció intramuszkuláris

beadásával.

16. Varicella elleni oltóanyagok

A varicella megelõzésére két vakcina törzskönyvezett hazánkban. Mindkét oltóanyag élõ, attenuált vírust tartalmazó,

liofilizált készítmény.

a) A VARILRIX™ kilenc hónaposnál idõsebb csecsemõk, kisgyermekek és serdülõk aktív immunizálására alkalmas.

A védettség eléréséhez 2 dózis szükséges. A második oltást az elsõ oltást követõ minimum 6 hét múlva lehet

beadni.

b) A VARIVAX 12 hónapos és annál idõsebb személyek aktív immunizálására alkalmas. Az immunitás kialakításához

két dózis beadása szükséges, 4-8 hetes idõköz tartásával.

A varicella elleni aktív immunizálás a bárányhimlõs betegek közvetlen kontaktjainak posztexpozíciós profilaxisára az

expozíciót követõ 3-4 napon belül lehet eredményes.

B) Passzív immunizálásra használatos készítmények

Specifikus immunglobulinok:

– TETIG 250 NE/TETIG 500 NE oldatos injekció

A tetanusz-fertõzésre gyanús sérülteket a korábbi fejezetben részletezettek szerint humán tetanusz

immunglobulinnal szükséges oltani.

– Hepatitis B specifikus immunglobulin (HBIG)

Az intravénás hepatitis B hyperimmunglobulin (HEPATECT CP oldatos infúzió) a forgalmazótól szerezhetõ be, és

kizárólag fekvõbeteg-gyógyintézetben alkalmazható. Posztexpozíciós profilaxisként legalább 500 NE (10 ml) adandó.

– CMV-fertõzések megelõzésére és gyógykezelésére adható hyperimmunglobulin. Megelõzés céljából

immunszupprimált betegeknél vagy szervátültetések után alkalmazható készítmény. A CYTOTECT Biotest infúzió

megnevezésû intravénás készítmény kizárólag fekvõbeteg-gyógyintézetekben alkalmazható.

– Varicella-zoster elleni hiperimmun globulin (VARITECT CP) adható az expozíciót követõ 96 órán belül profilaxisként;

immunkomprimált betegeknek vagy súlyos varicella-zoster megbetegedés esetén pedig adjuváns terápiaként.

Posztexpozíciós profilaxisra azoknak az újszülötteknek javasolt, akiknek anyja a szülést megelõzõ 5 napon belül vagy a

szülést követõ 2 napon belül betegedett meg varicellában. A VARITECT CP megnevezésû intravénás készítmény

kizárólag fekvõbeteg-gyógyintézetekben alkalmazható.

XI. A külföldi utakkal kapcsolatos védõoltások

A külföldre utazók védõoltásait – beleértve a sárgaláz elleni oltást is – az OEK, valamint az Állami Népegészségügyi és

Tisztiorvosi Szolgálat Regionális Intézetei által mûködtetett nemzetközi oltóközpontja, továbbá az országos tiszti

fõorvos által a nemzetközi utazásokkal kapcsolatos védõoltások végzésére feljogosított, mûködési engedéllyel

rendelkezõ oltóhelyek végzik. Nemzetközi érvényû oltási bizonyítványt csak ezen oltóhelyek állíthatnak ki.

A nemzetközi utazásokkal kapcsolatos tanácsadásra és nemzetközi oltások végzésére feljogosított oltóhelyek

elérhetõsége a www.antsz.hu honlapon megtalálható.

A külföldre utazó magyar állampolgárok sárgaláz elleni védõoltása kötelezõ, ha olyan országba utaznak, ahol sárgaláz

veszély van, illetõleg ha az adott ország ezt az oltást megköveteli.

Az utazás elõtti tanácsadás és az oltások kiválasztása a részletes adat-, és anamnézis felvételen, valamint a személyes

konzultáción alapszik. A kockázat felmérése az utazás körülményei, idõtartama, az utazó kora, egészségi állapota

(krónikus szervi betegség, pszichés zavar, állandóan szedett gyógyszerek, immunhiányos állapot, mûtétek, allergia

stb.), a terhesség lehetõsége, az eddigi oltások és egyéb tényezõk figyelembevételével történik. Magyarországon aktív

immunizációra 19 betegséggel szemben van lehetõség, ezek közül – elsõsorban – utazással kapcsolatos a sárgaláz, a

hepatitis A, a hepatitis B, a typhus abdominalis (hastífusz), a meningococcus meningitis (járványos

agyhártyagyulladás), a veszettség, a kolera, a tetanusz és a poliomyelitis (gyermekbénulás) elleni oltások. Hosszabb
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külföldi tartózkodás, tanulmányút vagy speciális feladatok ellátása elõtt kibõvülhet a sor a morbilli-rubeola-mumpsz

(kanyaró-rózsahimlõ-mumpsz), a varicella (bárányhimlõ), a pneumococcus és az influenza elleni oltásokkal.

Az utazással kapcsolatos oltás és tanácsadás egészségügyi szolgáltatás [1997. évi CLIV. tv. 57. § (2) bekezdés c) pont],

amely térítés ellenében történik.

Elõzetesen tájékozódni lehet a www.oek.hu honlapon, az Utazás és egészség témakörnél.

XII. Oltóanyagok beszerzése, tárolása és felhasználása

A) Beszerzés

1. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálaton keresztül biztosított oltóanyagok, elõzetes igénylést és

kiértesítést követõen, központilag kerülnek kiszállításra az ÁNTSZ területi intézeteihez.

2. A térítésmentes influenza elleni oltáshoz a vakcina igénylése külön rendelkezés szerint történik.

3. A veszettség elleni vakcina az ÁNTSZ kistérségi/kerületi intézeteitõl igényelhetõ. A vakcina beszerezhetõségére

vonatkozó részletek az Országos Epidemiológiai Központ veszettség-fertõzésre gyanús expozíció kivizsgálásáról és a

szükséges teendõkrõl szóló „Tájékoztató”-jában állnak rendelkezésre. (www.oek.hu)

A preexpozíciós oltásokhoz az oltóanyag írásban [fax: +36 (1) 476-1230] az OEK Vírusoltóanyag-ellenõrzõ osztályától

rendelhetõ meg. Elõzetes információ az alábbi telefonon kérhetõ: +36 (1) 476-1381.

4. Aktuális sérülés esetén tetanusz megbetegedés megelõzésére a tetanusz toxoidot (Tetanol pur), illetõleg – ha

szükséges – humán tetanusz immunglobulint (TETIG) a gyógyszerrendelési szabályok szerint kell beszerezni.

(A közfinanszírozás alapjául elfogadott ár 100%-os vagy meghatározott összegû támogatásával rendelhetõ.)

5. A HEPATECT CP, a hepatitis B elleni, és a CYTOTECT Biotest infúzió, a cytomegalia elleni, kizárólag intravénásan adandó

specifikus immunglobulin a Biotest Hungaria Kft.-tõl (2045 Törökbálint, Torbágy u.15/A) szerezhetõ be. Központi

telefon: 06 (23) 511-311, megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatás a +36 (23) 511-321 vagy +36 (23)-511-294

telefonszámokon kérhetõ, az írásbeli megrendelés a +36 (23) 511-320 faxszámra küldendõ.

6. A VARITECT CP immunglobulin megrendeléséhez egyedi importengedély szükséges. A készítmény a Biotest Hungaria

Kft.-tõl szerezhetõ be, angol vagy német nyelvû kísérõirattal rendelkezik.

7. Az intramuscularisan alkalmazható Hepatitis B immunglobulin P Behring kizárólag az ÁNTSZ intézeteitõl szerezhetõ

be a fertõzési veszélynek kitett újszülöttek számára.

8. A munkakörökhöz kapcsolódóan szükséges oltóanyagok beszerzése a gyógyszerrendelési szabályok szerint kell hogy

történjen.

B) Tárolás és felhasználás

Az oltóanyagok különleges érzékenysége miatt a tárolás, szállítás és felhasználás különös figyelmet követel. Az

immunbiológiai készítményeket mindig az alkalmazási elõiratban foglaltak szerint kell tárolni.

Fontos szabály, hogy az oltóanyagokat +2°C – +8°C hõmérsékleten (hûtõszekrényben) kell tárolni. Minden vakcinát

tároló intézmény/egészségügyi szolgáltató köteles a hûtõláncot biztosítani, a szállítási és a tárolási

hõmérséklet-monitorozásról gondoskodni. A folyékony állapotban letöltött, alumíniumhidroxid- vagy

alumíniumfoszfát-tartalmú vakcinákat lefagyasztani tilos.

A hûtõlánc megszakadásakor az ÁNTSZ által felvett jegyzõkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

– az oltóanyag tárolására használt hûtõszekrény hõmérséklete monitorozásának (hõmérséklet, idõpont) gyakorisága,

a hõmérõ típusa;

– a kifogásolt hõmérséklet észlelése elõtti utolsó hõmérséklet ellenõrzésének idõpontja, hõmérséklet értéke (°C);

– a kifogásolt hõmérséklet észlelésének idõpontja, a mért hõmérséklet értéke (°C),

– az expozíciónak kitett oltóanyagok megnevezése, mennyisége, gyártási száma, lejárati ideje

– az érintett hûtõszekrény meghibásodásának feltételezett oka;

– a meghibásodás körülményeinek kivizsgálása, megtett intézkedések

A hõérzékeny MMR vakcinát, illetve az élõvírus-tartalmú vakcinákat ajánlatos a fagyasztótérben tárolni, amennyiben

az oldószer külön kiszerelésben van (pl.: 10×1 adagos MMR vakcina). Az oldószert tilos lefagyasztani, mivel a

lefagyasztás során a tároló ampulla megrepedhet, és a felolvadás során az oldószer kifolyik.

Különös gondot kell fordítani az élõ kórokozó-tartalmú, liofilezett vakcinák reszuszpendálás utáni felhasználására:

a) a reszuszpendált BCG oltóanyagot 4 órán belül fel kell használni;

b) a reszuszpendált 1 adagos MMR vakcinát azonnal vagy hûtõben, sötét helyen tárolva max. 8 órán belül fel kell

használni.
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XIII. A védõoltások lebonyolításához, nyilvántartásához és jelentéséhez szükséges feltételek
biztosítása

1. Valamennyi védõoltáshoz egyszer használatos tût és fecskendõt kell használni.

2. Egyéb oltási segédanyagok beszerzésérõl a korábbi gyakorlatnak megfelelõen kell gondoskodni.

3. Biztosítani kell valamennyi védõoltás nyilvántartásához, jelentéséhez és az oltóanyagok megrendeléséhez szükséges

– a korábbiakban rendszeresített – nyomtatványok beszerzését is.

4. A védõoltásokat követõ nemkívánatos oltási eseményeket be kell jelenteni akár gyermek, akár felnõtt oltottnál

észlelték. A többszörösen módosított 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján a védõoltást követõ nemkívánatos

eseményeket, beleértve az oltási reakciókat (mellékhatásokat) és oltási baleseteket az oltó-, illetve észlelõ orvos az

ÁNTSZ kerületi/kistérségi intézetnek, és egyidejûleg az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek; a kerületi/kistérségi

intézet a regionális intézetnek jelenti. Utóbbi haladéktalanul jelenti az eseményt az OEK-nek. A bejelentõlap (3. sz.

melléklet) a www.oltasbiztonsag.hu (www.vacsatc.hu) honlapról letölthetõ. Az Országos Epidemiológiai Központ

2008-ban szakmai irányelvet jelentetett meg (Egészségügyi Közlöny 2008. évi 5. szám) az oltást követõ nemkívánatos

események felügyeletérõl. A szakmai irányelv 2008-ban Epinfo különszámként is megjelent, elektronikus változata

megtalálható a www.oek.hu honlapon is. A bejelentõlap az ÁNTSZ területileg illetékes kerületi/kistérségi intézetébe

küldendõ papíralapú (posta, fax) vagy elektronikus formában (e-mail). A kivizsgálást végzõ ÁNTSZ intézet a

bejelentõlap másolatát és a kitöltött kivizsgáló lapot megküldi az Országos Epidemiológiai Központba. A jelentõlapok

elektronikus formában is küldhetõk az okne@oek.antsz.hu e-mail címre.

1. sz. melléklet

OLTÁSI ÉRTESÍTÕ

Név: …………………………………………… Anyja neve: ………………………………………………………………

Születési idõ: …………… év ……………………………………………… hó …… nap

Lakóhely (város, község): …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… (utca, házszám)

Oltások megnevezése: ...........................................................................................................................................................................................

Oltóanyagok gyártási száma: ..............................................................................................................................................................................

Oltás ideje: …………… év ……………………………………………… hó …… nap

Oltóorvos neve: ........................................................................................................................................................................................................

Rendelõ címe: ...........................................................................................................................................................................................................

Telefonszáma: ...........................................................................................................................................................................................................

Kelt: …………… év ……………………………………………… hó …… nap

P. H.

………………………………………

orvos aláírása

(Küldendõ az ÁNTSZ kistérségi intézetének 2 példányban, 1 példányt a kistérségi intézet továbbít a védõnõi körzetnek.
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2. sz. melléklet

Tájékoztatás a csecsemõk térítésmentes
pneumococcus elleni védõoltásáról

A pneumococcus baktériumok tüdõgyulladást, középfülgyulladást, agyhártyagyulladást és vérmérgezést

okozhatnak. Csecsemõknél és kisgyermekeknél ezek a betegségek súlyos lefolyásúak is lehetnek.

A súlyos megbetegedések hatékonyan megelõzhetõk védõoltás segítségével, amely az Ön gyermeke számára

ingyenesen biztosított.

A védõoltás kockázata minimális, a beadását követõen csak nagyon ritkán fordulnak elõ kellemetlen tünetek, és azok is

általában enyhék és gyorsan elmúlnak. Mellékhatásként levertség, étvágytalanság, aluszékonyság, esetenként láz,

valamint az oltás helyén bõrpír, fájdalom jelentkezhet. A védõoltás beadását követõen jelentkezõ tünetekkel

kapcsolatos kérdéseivel forduljon a gyermek háziorvosához!

________________________________________________________________________________________________

Szülõi/gondviselõi nyilatkozat

Kijelentem, hogy a védõoltással kapcsolatos tájékoztatást megkaptam, és tudomásul vettem. Gyermekem

háziorvosától valamennyi kérdésemre kielégítõ választ kaptam.

Gyermekem részére a pneumococcus elleni védõoltást kérem – nem kérem*

Vállalom, hogy gyermekemmel az orvos által megadott helyen és idõpont(ok)ban megjelenek.

………………………………………… …………………………………………

Gyermek neve Születési ideje

………………………………………… …………………………………………

Szülõ/gondviselõ neve A nyilatkozó aláírása

* A megfelelõ aláhúzandó.
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3. sz. melléklet

BEJELENTÕ LAP
Oltást követõ nemkívánatos események*

* A bejelentés a többszörösen módosított 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 13. § (7) bekezdése alapján kötelezõ.

A bejelentõlapot kitöltés után papíralapú (posta, fax), vagy elektronikus formában (e-mail) az ÁNTSZ területileg illetékes kerületi/kistérségi intézetének

kell megküldeni.
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Az Országos Gyógyszerészeti Intézet OGYI-Ph. Hg. VIII. 3/2010. sz. közleménye
az Európai Gyógyszerkönyv 6.7 kötetének hatálybalépésérõl

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

felhatalmazás alapján az OGYI jelen közleménnyel közzéteszi, hogy az Európai Gyógyszerkönyv 6.7 kötetének hatályba

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

A 6.7 kiegészítõ kötetben megjelent új, módosított és törölt szövegek az alábbiak.

Új szövegek

Általános fejezetek

2.6.30. Monocita-aktiválás vizsgálat

2.6.31. Bevételre szánt növényi gyógyszerek mikrobiológiai vizsgálata

2.8.23. Növényi drogok mikroszkópos vizsgálata

5.1.8. Bevételre szánt növényi gyógyszerek mikrobiológiai tisztasága

Egyedi cikkelyek

Carmellosum (2360)

Copolymerum macrogolo et alcoholici poly(vinylico) constatum (2523)

Enofloxacinum ad usum veterinarium (2229)

Ephedrae herba (2451)

Irbesartanum (2465)

Felújított szövegek

Általános fejezetek

1. Alapelvek

2.4.14. Szulfáthamu

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

2.6.13. Nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata: vizsgálat meghatározott mikroorganizmusokra

2.9.17. Paranterális készítmémyek kivehetõ térfogatának vizsgálata

5.1.4. Nem steril gyógyszerkészítmények és gyógyszeranyagok mikrobiológiai tisztasága

5.8. Gyógyszerkönyvi harmonizáció

Gyógyszerforma-cikkelyek

Fogalmak (1502)

Praeparaiones molles ad usum dermicum (0132)

Általános cikkelyek

Praeparationes homoeopathicas (1038)
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Egyedi cikkelyek

Embergyógyászati vakcinák

Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellea vivum (1107)

Vaccinum poliomyelitidis inactivatum (0214)

Vaccinum rubellae vivum (0162)

Vaccinum varicellae vivum (0648)

További egyedi cikkelyek

Acidum ursodeoxycholicum (1275)

Alprenololi hydrochloridum (0876)

Amiloridi hydrochloridum (0651)

Amlodipini besilas (1491)

Azaperonum ad usum veterinarium (1708)

Belladonnae folium (0221)

Carbamazepinum (0543)

Carbasalatum calcicum (1185)

Desoxycortoni acetas (0322)

Dexamethasoni acetas (0548)

Dexamethasonum (0388)

Dihydrostreptomycini sulfasum veterinarium (0485)

Ethinylestradiolum (0140)

Gemfibrozilum (1694)

Misoprostolum (1731)

Nitrazepamum (0415)

Rusci rhizoma (1847)

Stramonii folium (0246)

Tetracosactidum (0644)

Verbasci flos (1853)

Javított szövegek

Egyedi cikkelyek

Embergyógyászati vakcinák

Vaccinum ifluenzae inactivatum ex cellulis virisque integris praeparatum (2308)

További egyedi cikkelyek

Clobetasoni butyras (1090)

Digoxinum (0079)

Esomeprazolum magnesicum trihydricum (2372)

Immunglobulinum humanum normale (0338)

Immunglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (0918)

Isoconazoli nitras (1017)

Minoxidilum (0937)

Morphini hydrochloridum (0097)

Morphini sulfas (1244)

Omeprazolum magnesicum (2374)

Sesami oleum raffinatum (0433)

Soiae oleum raffinatum (1473)

Vinpocetinum (2139)

ß-Acetyldigoxinum (2168)
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Harmonizált szövegek

Általános fejezetek

1. Alapelvek

2.4.14. Szulfáthamu

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

2.6.13. Nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata: vizsgálat meghatározott mikroorganizmusokra

2.9.17. Paranterális készítmémyek kivehetõ térfogatának vizsgálata

5.1.4. Nem steril gyógyszerkészítmények és gyógyszeranyagok mikrobiológiai tisztasága

Törölt szövegek

Általános fejezetek

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

Egyedi cikkelyek

Embergyógyászati vakcinák

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

További egyedi cikkelyek

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

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

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

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

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet OGYI-Ph. Hg. VIII. 4/2010. sz. közleménye a VIII. Magyar
Gyógyszerkönyv elõírásainak változásairól

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

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

Gyógyszerkönyvet érintõ változásokat teszi közzé, az Európai Gyógyszerkönyv 6.7 kötetében bekövetkezett

változásokat figyelembe véve.

Felújított szövegek

Általános fejezetek

1. Alapelvek

2.4.14. Szulfáthamu

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

2.6.13. Nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata: vizsgálat meghatározott mikroorganizmusokra

2.9.17. Paranterális készítmémyek kivehetõ térfogatának vizsgálata

5.1.4. Nem steril gyógyszerkészítmények és gyógyszeranyagok mikrobiológiai tisztasága

5.8. Gyógyszerkönyvi harmonizáció
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Gyógyszerforma-cikkelyek

Fogalmak (1502)

Praeparaiones molles ad usum dermicum (0132)

Általános cikkelyek

Praeparationes homoeopathicas (1038)

Egyedi cikkelyek

Acidum ursodeoxycholicum (1275)

Alprenololi hydrochloridum (0876)

Amiloridi hydrochloridum (0651)

Amlodipini besilas (1491)

Azaperonum ad usum veterinarium (1708)

Belladonnae folium (0221)

Carbamazepinum (0543)

Carbasalatum calcicum (1185)

Desoxycortoni acetas (0322)

Dexamethasoni acetas (0548)

Dexamethasonum (0388)

Dihydrostreptomycini sulfasum veterinarium (0485)

Ethinylestradiolum (0140)

Gemfibrozilum (1694)

Misoprostolum (1731)

Nitrazepamum (0415)

Rusci rhizoma (1847)

Stramonii folium (0246)

Tetracosactidum (0644)

Verbasci flos (1853)

Javított szövegek

Egyedi cikkelyek

Clobetasoni butyras (1090)

Digoxinum (0079)

Esomeprazolum magnesicum trihydricum (2372)

Immunglobulinum humanum normale (0338)

Immunglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (0918)

Isoconazoli nitras (1017)

Minoxidilum (0937)

Morphini hydrochloridum (0097)

Morphini sulfas (1244)

Omeprazolum magnesicum (2374)

Sesami oleum raffinatum (0433)

Soiae oleum raffinatum (1473)

Vinpocetinum (2139)

ß-Acetyldigoxinum (2168)
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Harmonizált szövegek

Általános fejezetek

1. Alapelvek

2.4.14. Szulfáthamu

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

2.6.13. Nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata: vizsgálat meghatározott mikroorganizmusokra

2.9.17. Paranterális készítmények kivehetõ térfogatának vizsgálata

5.1.4. Nem steril gyógyszerkészítmények és gyógyszeranyagok mikrobiológiai tisztasága

Törölt szövegek

Általános fejezetek

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

Egyedi cikkelyek

Embergyógyászati vakcinák

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

További egyedi cikkelyek

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

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

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

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

Aktualizált tartalomjegyzék

Összevont fájlok
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A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
közleménye

a 2010. II. félévére meghirdetett kötelezõ tanfolyamokról

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

Szakma Szervezõ Tanfolyam címe Célcsoport Tanfolyam idõpontja Tanfolyam helye Térítési díj Tanfolyamért felelõs

Andrológia SE Urológiai Klinika Andrológiai tanfolyam szakorvos-jelöltek 2010. IX. 8-10. SE Urológiai Klinika
1082. Bp.
Üllõi út 78/b

10 400 Ft Dr. Kopa Zsolt
06 (20) 825-8766

Fizioterápia SE III. sz. Belgyógyászati
Kl. Reumatológiai és Fizio-
terápiás Tanszéki Csoport

Fizioterápia alapképzõ I. Fizioterápia, orvosi reha-
bilitáció szakorvos jelöl-
tek

2010. IX. 6-10. Budai Irgalmasrendi Kórház II.
em.
1023 Bp.,
Frankel Leó u. 31.

25 000 Ft Dr. Géher Pál
438-8511

Foglalkozás-orvostan
(üzemorvostan)

SE Munka- és Környe-
zet-egészségtani Tanszék

Szakvizsga elõkészítõ
tanfolyam

szakorvos-jelöltek 2010. X. 18-XI. 5. Közegészségtani Intézet
NET 14. emelet
1096 Bp.,
Nagyvárad tér 4.

89 900 Ft Dr. Cseh Károly
459-1500/6128

Fül-orr-gége-gyógyá-
szat

SE Fül-Orr-Gégészeti és
Fej-Nyaksebészeti
Klinika

Allergológia és klinikai
immunológia

Fül-orr-gége, allergológia
és klinikai immunológia
szakorvos-jelöltek

2010. X. 4-8. SE Fül-Orr-Gégészeti és
Fej-Nyaksebészeti Kl.
1083 Bp.,
Szigony u. 36.

46 800 Ft Dr. Kraxner Helga
06 (20) 825-8721

Fizikális medicina és
rehabilitációs orvos-
lás

Országos Orvosi Rehabili-
tációs Intézet

Rehabilitációs alapis-
meretek

Fizikális medicina és re-
hab. orvoslás, orvosi re-
habilitáció
szakorvos-jelöltek

2010. XI. 8-19. Országos Rehabilitációs Intézet
1528. Bp.
Szanatórium u. 2.

50 000 Ft Dr. Thomka Magdolna
391-1900

Fizikális medicina és
rehabilitációs orvos-
lás

Országos Orvosi Rehabili-
tációs Intézet

Kineziológiai alapisme-
retek

Fizikális medicina és re-
hab. orvoslás, orvosi re-
habilitáció
szakorvos-jelöltek

2010. XI. 29-30. Országos Rehabilitációs Intézet
1528. Bp.
Szanatórium u. 2.

12 000 Ft Dr. Thomka Magdolna
391-1900

Foniátria SE Fül-Orr-Gégészeti és
Fej-Nyaksebészeti
Klinika

Foniátria, fonomicrochi-
rurgia. A fej-nyaki daga-
natok sebészeti
kezelése

szakorvos-jelöltek 2010. IX. 20-22. SE Fül-Orr-Gégészeti és
Fej-Nyaksebészeti Kl.
1083 Bp.
Szigony u. 36.

45 000 Ft Dr. Kiefer Gábor
06 (20) 947-0701

Igazságügyi pszichiát-
ria

SE Igazságügyi és Biztosí-
tás-orvostani Intézet –
Psychoeducatio – Lélek-
nevelés Alapítvány

Forenzikus pszichiátria
Igazságügyi szakértõi
tanfolyam

szakorvos-jelöltek és klin.
szakpszichológus

2010. XI. 15-19. Igazságügyi és Biztosítás-orvos-
tani Intézet Könyvtár
1091 Bp.
Üllõi út 93.

26 000 Ft Dr. Kuncz Elemér
432-5947

Iskolaegészség-
tan és ifjúságvéd.

SE Közegészségtani
Intézet

Egészségfejlesztési tan-
folyam

szakorvos-jelöltek 2010. XI. 22-26. Közegészségtani Intézet
1089 Bp.
Nagyvárad tér 4. XXI.e.

19 100 Ft Oszlár Julianna
06 (20) 825-0598
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Szakma Szervezõ Tanfolyam címe Célcsoport Tanfolyam idõpontja Tanfolyam helye Térítési díj Tanfolyamért felelõs

Klinikai farmakológia SE Farmakológiai és Far-
makoterápiás Intézet

Preklinikai gyógyszer-
vizsgálatok elmélete és
gyakorlata

szakorvos-jelöltek 2010. IX 23-29. SE Farmakológiai és Farmako-
terápiás Intézet
1089 Bp.,
Nagyvárad tér 4.

62 500 Ft Dr. Timár Júlia
2104416

Oxyológi és sürgõssé-
gi orvostan

SE Honvéd-Katasztrófaor-
vostani és Oxyológiai Tan-
szék

Oxyológiai alapismere-
tek
(évente min. 15 fõ ese-
tén, 2 évenként
létszámtól függetlenül
kerül megtartásra)

Oxyológia, sürgõsségi or-
vostan, sportorvostan,
foglalkozáseü. szakor-
vos-jelöltek

2010. XI. 2-11.
oxyológusoknak
2010. XI. 2-5.
többi szakma részé-
re

OMSZ bázis
I. em Oktató Központ
1134 Bp.
Róbert Károly krt. 77.

35 600 Ft
(2 hétes tf.)
17 800 Ft
(1 hetes tf.)

Nagyné Szalay Klára
465-1914

Sportorvostan Országos Sport-
egészségügyi
Intézet

Sportorvosi
ismeretek (szakvizsga
elõkészítõ)

szakorvos-jelöltek 2010. IX. 27-X. 8. Országos Sportegészség-
ügyi Intézet
1123 Bp.
Alkotás u.48.

43 500 Ft Dr. Halasi Tamás
06 (20) 927-9654
Nyírõ Hajnalka
488-6100

Szülészet-
nõgyógyászat

SE I.sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati
Klinika

Neonatológiai alapis-
meretek

Szülészet-
nõgyógyászat, gyermek-
gyógyászat, neonatoló-
gia
szakorvos-jelöltek

2010. X. 18-20. I.sz. Szülészeti és
Nõgyógyászati Klinika
könyvtára
1088 Bp.
Baross u. 27.

18 700 Ft Dr. Görbe Éva
459-1500

Szülészet-
nõgyógyászat

SE I.sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati
Klinika

A postmenopausalis
hormonsubstitutio

szakorvos-jelöltek 2010. XII. 2-3. I.sz. Szülészeti és
Nõgyógyászati Klinika
könyvtára u.o.

12 500 Ft Dr. Magyar Zoltán
459-1500

Szülészet-
nõgyógyászat

SE I.sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati
Klinika

Szülészeti és nõgyógyá-
szati UH diagnosztika

szakorvos-jelöltek 2010. XI. 17-19. I.sz. Szülészeti és
Nõgyógyászati Klinika
könyvtára u.o.

25 000 Ft Siposné Radványi Zsu-
zsa
459-1500/54269

Szülészet-
nõgyógyászat

SE I.sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati
Klinika

Nõgyógyászati endos-
copia

szakorvos-jelöltek 2010. XI. 25-26. I.sz. Szülészeti és
Nõgyógyászati Klinika
könyvtára u.o.

10 400 Ft Dr. Szendei György
06 (20) 663-2372

Transzfúziológia Országos Vérellátó Szol-
gálat

Klinikai immunológia és
allergológia I-II.

Transzfúziológia, allergo-
lógia és klin. immunoló-
gia, gyermektüdõgyógy.
szakorvos-jelöltek

I. 2010. XI. 22-XII. 2.
II. 2011. I. 10-20.

Országos Vérellátó Szolgálat
1113 Bp.
Karolina út 19/21
Tanterem: Diószegi út 64. I.
emelet

50 000 Ft/
tanfolyam

Dr. Gergely Péter
459-1500/5737
Dr. Benzcúr Miklós
372-4329
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SEMMELWEIS EGYETEM
Általános Orvostudományi Kar
Dékáni Hivatal
1085 Budapest, Üllõi út 26.

Nyomtatott betûkkel, az adatok
pontos kitöltésével,
tanfolyamonként 1 példányban
kérjük kitölteni!

Régi rendszerû képzés
Tel: 210-6819

Központi gyakornoki képzés
Tel: 267-0666

Fax: 459-1500/52542 Fax: 266-1972

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................
jelentkezõ aláírása, pecsét

A tanfolyamon való részvételhez hozzájárulok:

.....................................................................
osztályvezetõ fõorvos aláírása

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

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

Tanfolyamon résztvevõ neve:........................................................................................................................................................................................................

Felhívjuk figyelmét, hogy a számla annak a nevére lesz kiállítva, aki befizetõként szerepel. Utólag nincs mód ezen változtatni!
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A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
közleménye
manuálterápia vizsga meghirdetésérõl

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara vizsgát hirdet manuálterápiából gyógytornászok részére

A vizsga idõpontja: 2010. május 26.

Vizsgára jelentkezését az nyújthatja be, aki:

– szerepel az orvosok mûködési nyilvántartásában,

– magyar vagy honosított orvosi diplomával vagy

– fõiskolai gyógytornász diplomával rendelkezik,

– a Holisztikus Medicina Alapítvány által szervezett manuális medicina tanfolyamot elvégezte, és ezt igazolja.

A jelentkezéshez két beteg kikérdezésének, vizsgálatának és kezelésének részletes leírását, valamint az oklevél

másolatát csatolni kell.

A vizsgakérdések, valamint a jelentkezési lap letölthetõ a www.manualismedicina.hu honlapról.

A jelentkezéshez igazolni kell a vizsgadíj befizetését.

A vizsga díja: 45 000 Ft, mely csekken fizetendõ. (Csekk beszerezhetõ a SE ÁOK régi rendszerû szakképzési csoportjánál,

1089 Budapest, Apáthy I. u. 3.).

Jelentkezés és részletes felvilágosítás a 210-6819-es telefonon.

Jelentkezési határidõ: 2010. május 12.

A Gyermekek a Gyermekek Egészségéért Alapítvány
közleménye
a személyi jövedelemadóból befolyt támogatási összeg felhasználásáról

A Gyermekek a Gyermekek Egészségéért Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik 2007. évi jövedelemadójuk

1%-ával támogatták az Alapítvány fõ célkitûzéseit, a hazánkban eredményesen nem gyógyítható beteg gyermekek

külföldi gyógykezelését. Az Alapítvány a jóváírt 1 038 566 Ft-ból két fõvárosi fiút és egy fõvárosi lányt, két vidéki lányt

és egy vidéki fiút, összesen 6 rászorulót támogatott 869 307 forinttal. A következõ évre 169 259 Ft-ot tartalékolt.

Az Alapítvány Kuratóriuma megköszöni és 2010. évben is várja mindazon állampolgárok segítségét, akik átérzik a

súlyosan beteg gyermekek és az õket nevelõ családok gondjait és melléjük állnak támogatásukkal, hogy érezzék azt,

hogy nagy bajukban nincsenek magukra hagyva.

A szervezet neve: Gyermekek a Gyermekek Egészségéért Alapítvány.

Címe: 1051 Budapest, Arany János u. 6–8.

Telefon: 886-9352, Fax: 302-0925

Adószáma: 19017853-1-41

Bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank 12001008-00103329-00100001

Célja: A 0-18 éves beteg gyermekek külföldi gyógykezelésének támogatása.
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VI. RÉSZ
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

VII. RÉSZ
Vegyes közlemények

Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvénytelenítésérõl

Közleményt meghirdetõ
szerv neve

Az érvénytelen okmány
megnevezése

Az érvénytelen okmány
kiállítója

Az érvénytelen okmány
száma

Érvénytelen 2010.

Dr. Borbély Rita
orvos

sz.o.okl.
(háziorvos)

Nemzeti
Vizsgabizottság

953/2006. március 1. napjától

Dr. Deák Csaba
orvos

sz.o.okl.
(gyermek
nõgyógyászat)

OSZB 146/95 március 8. napjától

Dr. Münnich Eszter
orvos

sz.o.okl.
(radiológia)

OSZB 806/1983. március 25. napjától

Dr. Varga Réka orvos
sz.o.okl.
(pszichiátria)

Nemzeti
Vizsgabizottság

522/2008. április 2. napjától

Dr. Vereczkey Attila
orvos

sz.o.okl.
(szülészet-
nõgyógyászat)

OSZB 1576/1994. március 23. napjától

Megjegyzés: a táblázatban használt rövidítések jegyzéke:

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

= szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél

OSZB = Országos Szakképesítõ Bizottság

EFSZSZTB = Egészségügyi Felsõfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Tanács

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy 
a hirdetett állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthe-
tő. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik. 

A Szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy 
a tévesen, hiányosan vagy félreérthető módon megfogal-
mazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges 
hibákért felelősséget nem vállal. Az esetleges hibák elkerü-
lése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos 
formában juttassák el a Szerkesztőség részére. Az olvasha-
tatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem vállaljuk. 

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

  
Rövidítésjegyzék 

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

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

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

= magyar állampolgárság 

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

= Orvosok (Gyógyszerészek) Országos  
Nyilvántartása 

OONYI/ 
GYONYI 

= Orvosok (Gyógyszerészek) Országos 
Nyilvántartásba vételéről szóló igazolvány 

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

= szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél 

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

illetve egyetemi intézményekben betölthető egyéb állásokra 
 

A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör meg-
nevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    
Semmelweis Egyetem 
1085 Bp., 
Üllői út 26. 

Közpi. Lab. 
klinikai szakorvos 
Ellátandó feladatok: 
– bakterológiai, mikológiai 
és szerológiai felügyelet és 
értékelés, 
– leletkiadás, konzultáció 

– büntetlen előélet és cselek-
vőképesség, 
– szakirányú egyetemi v., 
– orvosi mikrobiológia szk., 
– szv. megszerzését követően 
legalább 5 év kl.-ai lab.-ban 
eltöltött gy., 
– e: angol nyelv legalább 
középfokú ismerete, 
mindkettőhöz: 
– cs: a pályázó jelentkezése a 
pályázati kiírásban foglaltak-
ra, 
– sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– egyetemi v.-et, szv.-t, nyi.-t 
tanúsító okirat hiteles másola-
ta, 
– 1 db színes igazolványkép, 
– személyi adatlap (amely 
letölthető a 
http://semmelweis-
egyetem.hu weboldalról), 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul ahhoz, 
hogy a pályázati anyagát az 
Egyetem Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatában rögzített 
bizottságok és testületek 
megismerjék (letölthető a 
http://semmelweis-
egyetem.hu weboldalról) 

mindkettőhöz: 
– h: 2010. V. 24., 
– e. h.: a h. lejártát követő egy 
hónapon belül, 
– a m.-kör a pályázatok elbírá-
lását követően betölthető, 
– a szabályszerűen összeállí-
tott pályázatot 2 példányban a 
Semmelweis Egyetem Hu-
mánerőforrás-gazdálkodási 
Igazgatóságára (1085 Bp., 
Üllői út 26. Rektori épület, fszt. 
1.) kell benyújtani [ügyintéző: 
Urbán Anita 06 (1) 459-
1500/55/107-es mellék] 

    
 klinikai szakorvos 

– a Közpi. Lab. valamennyi 
szakterületének (kl.-ai kémia, 
immunkémia, haematológia, 
hemosztázis, vércsoport- 
szerológia stb.) felügyelete, 
validálása, 
– kenetek, punktátumok 
leletezése, 
– konzultáció 

– büntetlen előélet és cselek-
vőképesség, 
– szakirányú egyetemi v., 
– orvosi lab.-i diagnosztika 
szk. 
– szv. megszerzését követően 
legalább 5 év kl.-ai lab.-ban 
eltöltött gy., 
– e: angol nyelv legalább 
középfokú ismerete 

 

    
*** 

    
Soproni Erzsébet Oktató K. 
ápolási Ig.-ja 
9400 Sopron, 
Győri u. 15. 

Közpi. műtő 
műtős szakasszisztens 

– szakirányú szk., 
– eü. alkalmasság, 
– büntetlen előélet, 
– cs: részletes sz.ö., 
– iskolai v.-et, szk.-t igazoló 
okiratok másolata, 
– működési nyilvántartás 
igazolása, 
- 1 hónapnál nem régebbi 
e.b., 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstől számí-
tott 30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 15. 
nap, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Winiczainé Németh Rita ápo-
lási Ig.-hoz a K. címére (9400 
Sopron, Győri u. 15.), 
– a meghirdetett álláshellyel 
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A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör meg-
nevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    
– nyilatkozat, melyben hozzá-
járul ahhoz, hogy a pályázat 
elbírálásában részt vevők a 
pályázati anyagot megismer-
hetik 

kapcsolatban részletes infor-
mációt dr. Winiczainé Németh 
Rita ápolási Ig.-tól lehet kérni a 
06 (99) 311-340-es telefon-
számon 

 
 
 

 
 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetői, orvosvezetői 
és egyéb egészségügyi vezetői állásokra 

 
A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör megne-
vezése 
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Balatonboglár Városi Önkormányzat (8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ intézményvezető (magasabb 
vezető) munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2015. július 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8630 Balatonboglár, Vikár Béla utca 4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően gondoskodik a Körzeti Központi Háziorvosi Ügyelet, a járóbeteg-
szakellátások és a védőnői szolgálat működtetéséről. Feladata az intézmény vezetése, felelős annak működéséért és gazdálko-
dásáért. Gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról. Felügyeli az egész-
ségügyi dokumentáció vezetését és szabályszerűségét. Figyelemmel kíséri a betegjogok folyamatos érvényesülését. Kivizsgál-
ja a betegek által bejelentett panaszokat. Folyamatos kapcsolatot tart a betegjogi képviselővel. Ellenőrzi a házirend végrehaj-
tását. Felügyeli az intézet higiénés rendjének biztosítását. Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat ellenőrzi. A dolgozók 
továbbképzését biztosítja és felügyeli. Az intézmény szakmai és gazdasági működését tervezi, szervezi, irányítja. Munkáltatói 
jogkört gyakorol. Az intézmény belső ellenőrzését szervezi. Elkészíti az intézmény SZMSZ-ét, kötelezően előírt szabályzatait, az 
intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket. Folyamatos kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, 
területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel. Az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közössé-
gek tevékenységét támogatja. Az intézmény tevékenységét folyamatosan értékeli.  

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

Pályázati feltételek: 
– egyetem, orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség, egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egész-
ségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés; 

– vezetői gyakorlat – legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– idegen nyelv társalgási szintű ismerete. 

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

– részletes szakmai önéletrajz; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul, továbbá hogy a pályázati elbírálásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba bete-
kinthetnek; 
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– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e a pályázatának nyilvános ülésen való tárgyalásához; 

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

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Miklós polgármester nyújt a 06 (85) 550-323-as telefonszá-
mon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Balatonboglár Városi Önkormányzat címére történő meg-
küldésével (8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 1181/2010., valamint a munkakör megnevezését: „Intézményvezető”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokról az önkormányzat képviselő-testülete a bírálóbizottság véleményét, valamint a pályázók személyes meghallga-
tását követően dönt, fenntartva a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
– Balatonboglár város honlapja; 

– KSZK-honlapon kért publikálási dátum: 2010. április 6. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  az önkormányzat szolgálati lakást biztosítani nem tud.  

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

*** 
    

A Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet (1041 Budapest, Nyár u. 103.) főigazgatója pályázatot 
hirdet az intézet Egynapos sebészeti részlegének vezetésére. 

Feladatai: az önálló szervezeti egységként működő Egynapos sebészeti részleg működésének irányítása, a műtéti tevékeny-
ség koordinálása. 

Pályázati feltételek: 
– általános orvosi diploma; 

– szakorvosi képesítés (nőgyógyász vagy sebész vagy urológus); 

– az elvárt szakvizsgával azonos kórházi területen szerzett gyakorlat (legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat); 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolandó: 
– szakmai önéletrajz, 

– diploma, szakképesítés másolata; 

– OONY-ba vételről másolat; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogáról; 

– működési nyilvántartás igazolása. 

Bérezés a Kjt., a Kollektív Szerződés rendelkezései, illetve megállapodás szerint. 

A pályázat benyújtási határideje a htttp:www.kszk.gov.hu portálon történő megjelenéstől számított 30. nap. Várható megje-
lenés: 2010. május 3. 

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 

Jelentkezés: dr. Bocskai Tamás főigazgatónál. Tel.: 360-0091. 
 
    

*** 
  

 
 
 

  



 

9. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY  1949 

A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör megne-
vezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (1115 Budapest ,Tétényi út 12–16.) főigazgatója pályázatot hirdet közalkalma-
zotti jogviszonyban az alábbi állásra: 

anaesthesiologia szakorvos, beosztása Központi Műtő és Aneszteziológiai Szolgálati profilvezető főorvos. 

A munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a Központi Műtő és Aneszteziológiai Szolgálat mátrix jellegű üzemelteté-
se, a perioperatív tevékenység irányítása és szervezése, kapcsolattartás az operatív szakmákkal és tevékenységük műtői részé-
nek diszpécserszintű irányítása, felügyeli a rezidensképzést, valamint szakorvosi tevékenységet lát el. 

A pályázat elnyerésének feltétele: anaesthesiologiai szakvizsgával, sürgősségi ellátásban többéves gyakorlattal rendelkezik, 
valamint a kórházon belüli sürgősségi ellátó szolgálat (Medical Emergency Team) vezetésében jártas. 

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

– diploma, szakvizsga hiteles másolata; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerjék; 

– erkölcsi bizonyítvány. 

Egyéb információk: Kjt. feletti bérezés, kiemelten jó munkakörülmények. 

A KSZK honlapján megjelenik: 2010. május 5-én. 

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

A pályázat benyújtásának helye: Humánpolitikai Igazgatóság (1135 Budapest, Tétényi út 12–16.) 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 30 napon belül. 

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet: Ronyecz Károlyné humánpolitikai igazgatónál, tel.: 464-8795. 
 
    

*** 
    
Főv. Ö. 
Szent János K.-a és Észak-
budai Egyesített K. 
főig.-ja 
1125 Bp., 
Diós árok 1–3. 

Gyermekgyógyászati O. 
osztályvezető főorvos 

– orv. d., 
– csecsemő- és gyermek-
gyógyász szv., 
– tud. fokozat (PhD.), 
– gyermekgyógyászati 
szakterületen legalább 5 
éves sz. tapasztalat, 
– legalább 5 év vez. tapasz-
talat, 
– e: kl.-ai immunológiai és 
allergológiai szv., 
– angol nyi. (középfokú „C” 
típusú), 
– immunológiai, 
allergológiai szakterületen 
szerzett tapasztalat, 
– cs: részletes sz.ö., 
– v.-et, képzettséget igazoló 
dokumentumok másolata, 
– érvényes működési nyil-
vántartás igazolás másolata,
– sz.-vez. elképzelések, 
– érvényes e.b., 
– hozzájárulás arra vonatko-
zóan, hogy a pályázati 
anyagát megismerjék és 
véleményezzék 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– a pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a pályázati anyagok a 
Kjt. eü. ágazatban történő 
végrehajtására kiadott 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rend. 
4. §-a szerint kerülnek  
elbírálásra 

  
 

  

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

Non-invazív mátrix O. 
osztályvezető főorvos 
Feladatát képezi a szakmacso-
port és a hozzá tartozó 
járóbeteg-szakellátás munká-
jának vez.-e és ir.-a 

valamennyihez: 
– cs: részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– orv. d., 
– szakirányú szv. (non-
invazív mátrix ov.: belgyó-
gyászat és kardiológia, 
Belgy. Rehabilitációs ov.: 
belgyógyászat és rehab.), 
– 3 éves sz.gy., 
– OONY-ba vétel, 
– 3 év vez.gy. (melytől a 
pályázatot véleményező 
bizottság indokolt esetben 
eltekinthet), 
– sz. program a betegellátás-
sal, illetve a vezetni kívánt 
osztállyal kapcsolatban, 
– írásbeli hozzájárulás ah-
hoz, hogy a pályázatot a 
véleményező bizottság 
megismerhesse 

valamennyihez: 
– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a Szakmai Kollégium 
véleményét követő 30. nap, 
– lakás biztosított, 
– letelepedési támogatás, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Deák Zoltán főig.-hoz a K. 
címére (6300 Kalocsa, Kossuth 
u. 34–36.), 
– t: 06 (78) 564-001, 
– f: 06 (78) 564-137 

    
 Pathologia O. 

osztályvezető főorvos 
Feladatát képezi a szakmacso-
port és a hozzá tartozó 
járóbeteg-szakellátás munká-
jának vez.-e és ir.-a 

  

    
 Röntgen O. 

osztályvezető főorvos 
Feladatát képezi a szakmacso-
port és a hozzá tartozó 
járóbeteg-szakellátás munká-
jának vez.-e és ir.-a 

  

    
 Belgyógyászati Rehabilitá-

ciós O. 
osztályvezető főorvos 
Feladatát képezi a szakmacso-
port és a hozzá tartozó 
járóbeteg-szakellátás munká-
jának vez.-e és ir.-a 

  

    

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

Bőrgyógyászati O. 
osztályvezető főorvos 
Feladat: az O. munkájának 
megszervezése és zavartalan 
működtetése 

– bőrgyógyászati szv., 
– legalább 5 éves, a szakte-
rületen szerzett gy., 
– vez.gy., 
– tud. munkásság, 
– tud. fokozat vagy meg-
szerzésének 3 éven belül 
történő vállalása, 
– e: allergológia és kl.-ai 
immunológia ráépített szv., 
– cs: részletes sz.ö., 
– tud. munkák, publikációk 
jegyzéke, 

– b: Kjt. alapján, megegyezés 
szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 60. 
nap, 
– az állás a pályázat elbírálását 
követően azonnal betölthető, 
– a kinevezés határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogvi-
szonyban főorvosi m.-körre és 
határozatlan idejű vez.-i 
megbízásra szól, 
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– sz. koncepció, 
– d. másolata, 
– szv. biz.-ok másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b. vagy arról szóló nyilat-
kozat, hogy a pályázó ennek 
meglétéhez kötött  
m.-körben dolgozik, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot az eljá-
rásban részt vevők megis-
merhetik, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a 
pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul 

– pályázatok benyújtása: dr. 
Bedros J. Róbert PhD. főig. 
főorvos, főtanácsoshoz a K. 
címére (2143 Kistarcsa, Sem-
melweis tér 1.) 
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Budapest 

    
Józsefvárosi Eü. Szolgálat 
főig.-ja 
1084 Bp., 
Auróra u. 22–28. 

reumatológus szakorvos – e: többéves sz. tapasztalat, 
valamennyihez: 
– orv. d., 
– szv., 
– cs: részletes sz.ö., 
– d., szv.biz. másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– OONYI, 
– nyilatkozat a pályázati 
anyag elbírálásában részt 
vevők betekintési jogáról 

– h: a megjelenéstől számított 
15 napon belül, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Varga Gábor orv.-Ig.-nak címez-
ve az I. címére (1084 Bp., Auróra 
u. 22–28.) vagy az 
orvosigazgatosag@eszrend.hu  
e-mail címre, 
– a pályázati kiírás a 
www.kszk.gov.hu és a 
www.orvostudakozo.hu hon-
lapon is olvasható 

    
 röntgen szakorvos – e: mammografiai és 

vascularis UH jártasság 
 

    
 allergológus szakorvos – e: többéves sz. tapasztalat  
    

*** 
    
XIII. Ker. Eü. Szolgálat Köz-
hasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezető Ig.-ja 
1139 Bp., 
Szegedi út 17. 

bőrgyógyász szakorvos (rész-
munkaidős is) 
urológus szakorvos (részmun-
kaidős is) 

mindkettőhöz: 
– orv. d., 
– szv., 
– cs: d. és sz.o.okl. másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– sz.ö., 
– működési nyilvántartás 
megújításáról szóló határozat 
másolata 

– b: megbeszélés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– pályázatok benyújtása írás-
ban, a társaság ügyvezető Ig.-
jához a K. címére (1139 Bp., 
Szegedi út 17.), 
– érdeklődni lehet az 
orvosigazgatónál a 452-4203-as 
telefonszámon 

    
*** 
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A MAZSIHISZ Szeretetkórház orvos-igazgatója (1145 Budapest, Amerikai u. 53–55.) pályázatot hirdet 

– egy fő belgyógyász szakorvos vagy közvetlen szakvizsga előtt álló kolléga részére, 

– külső ügyeletes orvos részére belgyógyász munkakörre. 

Pályázatok benyújtása: dr. Deutsch Zsuzsa orvos-igazgatóhoz a MAZSIHISZ Szeretetkórház címére, 1145 Budapest, Amerikai 
u. 53–55. Tel.: 06 (1) 251-9568. 
    

*** 
    
Főv. Ö. 
Szent Imre K. 
1115 Bp., 
Tétényi út 12–16. 

Közpi. Lab. 
szakorvos 
A m.-körhöz kapcsolódó 
lényeges feladatok: a Közpi. 
Lab.-ban felel a vizsgálatok 
kivitelezéséért, megbízható 
mérési eredményért, a do-
kumentációs fegyelem betar-
tásáért. Segíti a szakorvos- 
jelöltek felkészülését, 
együttműködik az asszisz-
tensekkel 

– kl.-ai lab. szv., 
– e: jártasság a kl.-ai kémiai, 
véralvadási, a haematologiai, 
vizelet stb. automatákkal 
végzett mérésekben, 
– cs: sz.ö., 
– d., szv.biz. másolata, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot az elbírá-
lásban részt vevők megismer-
jék, 
– e.b. 

– kiemelten jó m.-
körülmények, 
– a KSZK honlapján megjele-
nik 2010. V. 5-én, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 30 
napon belül, 
– pályázatok benyújtása: a K. 
Humánpolitikai Ig. (1115 Bp., 
Tétényi út 12–16.), 
– a pályázattal kapcsolatosan 
érdeklődni lehet: dr. 
Debreczeni Lóránd közpi. lab. 
vezetőtől a 464-8746-os tele-
fonszámon 

    
*** 

    
Főv. Ö. 
Jahn Ferenc Dél-pesti K. 
1204 Bp., 
Köves u. 1. 

I. Pszichiátriai és  
Pszichiátriai Rehabilitációs 
O. 
osztályos orvos (2) 
– a kinevezésre kerülő osztá-
lyos orvos feladatát az ér-
vényben lévő magasabb 
szintű, illetve intézeti szintű 
vonatkozó jogszabályok, 
szabályok és az I. SZMSZ-e 
határozza meg, 
– a 150 ágyon működő O. 
közel 370 ezres lakosság akut 
pszichiátriai ellátása 
(addiktológiai eseteket kivé-
ve) mellett rehabilitációs 
tev.-et, valamint járóbeteg-
ellátást is folytat 

– orv. d., 
– pszichiátriai szv., 
– szakorvosjelöltnek  vagy 
közvetlenül szv. előtt állónak is,
– e: pszichiátriai rehabilitációs 
szv., 
– pszichoterápiás v., 
– pszichoterápia iránt érdeklő-
dő pályázónak, 
– cs: személyes adatok, elér-
hetőség, 
– részletes sz.ö., 
– képesítést igazoló okiratok 
másolata, 
– OONYI, 
– a működési nyilvántartás 
megújításáról szóló határozat 
másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b. 

– b: megállapodás szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– a kinevezés a hatályos jog-
szabályok szerint határozatlan 
időre történik, 
– az állás a pályázati eljárás 
lefolytatása után azonnal 
elfoglalható, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Lehoczky Péter orv.-Ig.-hoz a 
K. címére (1204 Bp., Köves u. 
1.) 

    
Baranya megye 

    
Mohács Város Ö. 
Eü. Alapellátó Szolgálata 
7700 Mohács, 
Véradó u. 1. 

házi gyermekorvos 
– területi ellátási kötelezett-
séggel, 
– vállalkozási formában 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend.-
ben, valamint a 18/2000. 
(II. 25.) Korm. rend.-ben meg-
határozott feltételek meglé-
te, 
– büntetlen előélet, 
– cs: 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– szk.-t igazoló okiratok hite-
les másolata, 
– részletes sz.ö., 

– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő első 
Képv.-test. ülés, 
– lakás megoldható, 
– pályázatok benyújtása: 2 
példányban postai úton 
Kovácsné Domján Zsuzsanna 
intézetvezetőhöz az I. címére 
(7700 Mohács, Pf. 141), 
– a pályázattal kapcsolatban 
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– vállalkozói tev.-et igazoló 
okirat hiteles másolata 

bővebb információ kérhető a 
06 (20) 958-2881-es vagy a 06 
(69) 300-841-es telefonszá-
mon 

    
Bács-Kiskun megye 

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

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

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

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

    
 Tüdőgyógyászati O. 

szakorvos, orvos (2) 
  

    
 Psychiatriai O. 

szakorvos, orvos (2) 
  

    
 Röntgen 

szakorvos, orvos (2) 
  

    
 Krónikus betegellátó O. 

szakorvos, orvos 
  

    
 Közpi. anaesthesiologiai és 

intenzív therapias O. 
szakorvos 

  

    
 Non-invazív (Belgyógyászat-

Ideggyógyászat) Mátrix O. 
ideggyógyász szakorvos, orvos 

  

    
 Járóbeteg-szakellátás 

Onkológia 
szakorvos 

  

    
 Gyermekszakrendelés 

szakorvos, orvos 
  

    
 Közpi. Lab. 

szakorvos 
  

    
*** 
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Kunpeszér Községi Ö. 
Képv.-test. 
6096 Kunpeszér, 
Béke út 8. 

háziorvos 
– vegyes körzetben, 
– közalkalmazotti jogvi-
szonyban vagy vállalkozó 
háziorvosként, 
– területi ellátási kötelezett-
séggel, közpi. ügyeleti szol-
gálatban való részvétellel  

– háziorvosi vagy általános 
orv. szv., 
– büntetlen előélet, 
– cs: v.-et igazoló okiratok 
másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– sz.ö., 
– OONY-ba vétel igazolása 
 

– b: (közalkalmazotti jogviszony 
esetén) Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 30 
napon belül, 
– az állás az elbírálást követően 
azonnal betölthető, 
– 3 szobás összkomfortos szolg. 
lakás biztosított, 
– pályázatok benyújtása: Sipos 
Gyuláné polgármesterhez az Ö. 
címére (6096 Kunpeszér, Béke 
út 8.), 
– t: 06 (76) 373-016 

    
Békés megye 

    
Békéssámson Községi Ö. 
Képv.-test. 
5946 Békéssámson, 
Hősök tere 10–12. 

fogorvos 
(5946 Békéssámson, Bacsó 
Béla u. 7.) 
– ellátási terület: 
Békéssámson község  
közigazgatási területe, 
– ügyeletben nem vesz részt 

– orv. d., 
– fogorvosi v., 
– magyar á.p.-ság vagy külön 
jogszabály szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező, illetve 
bevándorolt vagy 
letelepedett személy, 
– büntetlen előélet és 
cselekvőképesség, 
– e: fogorvosi területen 
szerzett legalább 1-3 év sz. 
tapasztalat, 
– cs: v.-et igazoló okiratok 
másolata, 
– részletes sz.ö., 
– fogorvosi sz.gy. igazolásáról 
szóló nyilatkozat, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat, mely szerint 
hozzájárul ahhoz, hogy az 
eljárásban részt vevők a  
pályázati anyagot 
megismerhessék, valamint 
arról, hogy az elbírálást nyílt 
vagy zárt ülésen kéri-e, 
– ÁNTSZ igazolása a 
működési jog 
engedélyezéséről 

– b: Kjt. szerint, 
– h: 2010. V. 12., 
– e. h.: 2010. V. 28-ai Képv.-test. 
ülés, 
– a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony-
ban, 
– a foglalkoztatás jellege: 
teljes m.-idő, 
– a körzeti asszisztenst, a 
felújított rendelőt, valamint a 
bérlakást is az Ö. biztosítja, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton Békéssámson Községi Ö. 
Képv.-test. címére (5946 
Békéssámson, Hősök tere 10–
12.), a borítékon feltünteten-
dő a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító szám: 
938/2010., valamint a m.-kör 
megnevezése: „Fogorvos”, 
– a m.-kör legkorábban 2010. 
VII. 1. napjától tölthető be, 
– a pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Barna Jánosé nyújt a 06 (68) 
470-023-as telefonszámon, 
– a pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje: 
Békéssámson község honlap-
ja, – 2010. IV. 8., Békéssámson 
község P.H. hirdető tábla – 
2010. IV. 8., 
– a munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 
egyéb munkáltatói jogok 
gyakorlója a polgármester, 
– a munkáltatóval kapcsolat-
ban további információ a 
www.bekessamson.hu honla-
pon szerezhető 

    
*** 
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Geszt Község Ö. 
Képv.-test. 
5734 Geszt, 
Kossuth L. u. 1. 

Háziorvosi Szolgálat 
(5734 Geszt, Kossuth L. u. 11.)
háziorvos 
– a m.-körbe tartozó lénye-
ges feladatok: háziorvosi, 
illetve óvodai eü. feladatok 
ellátása, 
– ügyeletben nem vesz részt 

– háziorvosi szv. vagy 
háziorvostan licenc vizsga 
vagy rezidens szv., vagy k.-i 
szakorvos, 
– „B” kategóriás jogosítvány, 
– büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, 
– e: MOK tagsági viszony 
igazolása, 
– cs: részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– iskolai v.-et, szk.-t igazoló d. 
másolata, adatvédelmi tör-
vény alapján készült nyilat-
kozat a pályázati anyag keze-
léséről 

– b: Kjt. szerint (közalkalmazotti 
jogviszony esetén), 
– h: 2010. V. 31., 
– e. h.: a Képv.-test. a h. lejártát 
követő ülésén bírálja el a pályá-
zatokat, 
– a Képv.-test. fenntartja a jogot 
a pályázati eljárás eredményte-
lenné nyilvánítására, 
– határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszonyban vagy 
eü. vállalkozásban, 
– a foglalkoztatás jellege: 
teljes m.-idő, 
– a m.-kör az elbírálást köve-
tően azonnal betölthető, 
– a község közpi. ügyeletbe 
tartozik, 
– a körzeti asszisztenst, a 
felújított rendelőt, a bérlakást 
is az Ö. biztosítja, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton Geszt Község Ö. Képv.-
test. címére (5734 Geszt, Kos-
suth L. u. 1.), a borítékon fel-
tüntetendő a m.-kör megne-
vezése: „Háziorvos”, 
– a pályázati kiírással kapcso-
latosan további információ 
kérhető Geszt község polgár-
mesterétől, Fábián Zsuzsanná-
tól a 06 (66) 496-061-es 
telefonszámon, 
– a pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje: 
Geszt község honlapja – 2010. 
IV. 1., 
– a pályázati kiírás közzétevője a 
KSZK, a pályázati kiírás a mun-
káltató által a KSZK részére 
megküldött adatokat tartal-
mazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel 

    
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

    

Az edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet (3780 Edelény, Dankó Pista u. 80.) igazgató főorvosa pályázatot hirdet az 
edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézetben betöltendő 2 fő pulmonológus szakorvosi állás betöltésére. 

Pályázati feltételek: 
– szakorvosi képesítés, de közvetlen szakvizsga előtt is lehet pályázni, illetőleg rezidenstörzsképzés megléte esetén is. 

Az intézetben ráépített szakvizsga megszerzése biztosított, mivel az intézet a DEOEC képző központja. 

Bérezés a Kjt. szerint, a kijárás Miskolcról megoldható (kórházi járat), szükség esetén férőhely, illetve lakás megbeszélés tárgyát 
képezheti. Az állás azonnal betölthető. Érdeklődni lehet dr. Daher Pierre igazgató főorvosnál a 06 (30) 700-3578-as telefonszá-
mon vagy a titkarsag@kochrobertkorhaz. axelero.net e-mail címen. 
    

*** 
    
Csobaj Község Ö. 
Képv.-test. 
3927 Csobaj, 
Rákóczi út 1. 

Háziorvos 
– Csobaj, Taktabáj körzet 
orvosi feladatainak ellátása 
heti 5 napos rendelési idővel, 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend.-
ben, valamint a 18/2000. 
(II. 25.) Korm. rend.-ben előírt 
feltételek megléte, 

– h: 2010. V. 31., 
– a pályázat a KSZK honlapján 
megjelenik, 
– e. h.: a pályázatról a Képv.-test. 
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– területi ellátási kötelezett-
séggel, az Ö.-tal kötött szer-
ződésben rögzített feltételek 
szerint 
Ellátandó feladatok: Csobaj, 
Taktabáj körzet feladatainak 
ellátása területi ellátási köte-
lezettséggel, heti 5 napos 
rendelési idővel, 
– a feladatellátás helye: az 
orvosi ellátáshoz az Ö.-ok 
rendelőt biztosítanak, mely-
nek helye: 3927 Csobaj, 
Rákóczi út 29., 3926 Taktabáj, 
Kossuth L. u. 1. 

– büntetlen előélet, 
– cs: részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– v.-et igazoló okmányok 
másolata, 
– eü. alkalmasság igazolása, 
– a működtetési jog gyakor-
lásához szükséges szakvéle-
mény, 
– beleegyező nyilatkozat 
arról, hogy a pályázat elbírá-
lásában részt vevők és az Ö. 
Képv.-test. tagjai megismer-
hessék a pályázat anyagát 

a h. lejártát követően 60 napon 
belül dönt, 
– az állás a Képv.-test. döntését 
követően azonnal betölthető, 
– határozatlan időre szóló 
szerződésssel vagy közalkal-
mazotti jogviszonyban, 
– a feladatellátáshoz az ön-
kormányzatok rendelőt bizto-
sítanak, melynek helyei:  
3927 Csobaj, Rákóczi út 29., 
3926 Taktabáj, Kossuth L. u. 1.,
– pályázatok benyújtása: zárt 
borítékban, „Pályázat háziorvosi 
körzet ellátására” megjelöléssel, 
2 példányban, személyesen 
vagy postai úton, postacím: 
3927 Csobaj, Rákóczi út 1., 
– a pályázattal kapcsolatban 
felvilágosítás és további in-
formáció kérhető Csobaj 
község polgármesterétől a 06 
(47) 586-008-as, a 06 (47) 386-
010-es telefonszámon 

    

Csongrád megye 
    

Fejér megye 
    

Győr-Moson-Sopron megye 
    
Rajka Község Ö. 
Képv.-test. 
9224 Rajka, 
Szabadság tér 1. 

háziorvos 
– Rajka község háziorvosi 
körzetének ellátása, 
– a praxis vállalkozói formá-
ban történő ellátása, 
– területi ellátási kötelezett-
ség, 
– társulás keretében ellátott 
ügyeleti kötelezettség, 
– működés sz. feltételeinek 
az Ö. által rendelkezésre 
bocsátott rendelőben törté-
nő biztosítása (a rendelő 
bútorzatát a jelenleg meglé-
vő eszközökkel együtt az Ö. 
biztosítja) 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti képesítés és az ott, 
valamint a 18/2000. (II. 25.) 
Korm. rend.-ben előírt felté-
telek megléte, 
– háziorvostan szk. vagy 
háziorvostan licencvizsga 
megléte, 
– büntetlen előélet, 
– saját tulajdonú gépkocsi és 
vez. engedély a terület ellátá-
sához, 
– cs: 1 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– d. hiteles másolata, 
– részletes sz.ö., 
– szk.-t tanúsító okiratok 
másolata, 
– eü. alkalmasságot igazoló 
okiratok másolata, 
– háziorvosi alkalmasság 
meglétét igazoló okmány 
másolata, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázat elbírálásában részt 
vevők a pályázati anyagot 
megismerhessék, 
– saját személygépkocsi és 
vez. engedély meglétét iga-
zoló okirat másolata, 

– az álláshely nyugdíjazás 
miatt üresedik meg, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap 12 óra, 
– e. h.: a h. lejártát követő 30 
napon belül, 
– a pályázati eljárás során a 
pályázónak a Képv.-test. előtt 
meg kell jelennie és ismertetnie 
szükséges elképzeléseit, 
– az Ö. a nyertes pályázóval 
részletes szerződést köt, mely-
ben a felek a működés, üzemel-
tetés feltételeit rögzítik, 
– a praxis betöltésének kezdő 
időpontja: 2010. VII. 1. napjától, 
– szükség esetén szolg. lakás 
biztosított, 
– pályázatok benyújtása: 1 
példányban (a borítékon feltün-
tetve: „Háziorvosi pályázat”), 
postai úton vagy személyesen 
Bazsó Lajos polgármesterhez az 
Ö. címére (9224 Rajka, Szabad-
ság tér 1.), 
– a pályázattal kapcsolatban 
érdeklődni lehet: Bazsó Lajos 
polgármestertől a 06 (96) 222-
011, 06 (96) 567-522-es telefon-
számon 
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– a vállalkozás meglétét 
igazoló dokumentumok, 
– a működtetési jog meglétét 
igazoló okirat hitelesített 
másolata vagy a működtetési 
jog megszerzése feltételei-
nek fennállását igazoló illeté-
kes ÁNTSZ határozata 

    

Hajdú-Bihar megye 
    

Heves megye 
    
Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. 
3000 Hatvan, 
Szepes Béla u. 2. 

Eü. Szolgáltató Divizó 
(Balassi Bálint út 16.) 
belgyógyász szakorvos 

– belgyógyász szv., 
valamennyihez: 
– magyar vagy honosított 
orv. d., 
– cs: szv.biz. másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b. 

valamennyihez: 
– b: megállapodás szerint, 
– m.-idő és jogviszony: megál-
lapodás szerint, 
– az állás a pályázatok elbírá-
lása után azonnal betölthető, 
– pályázatok benyújtása és 
részletes információ: dr. Rosta 
Ildikó orv.-Ig.-helyettes (3300 
Hatvan, Balassi B. út 16.), 
– t: 06 (37) 346-464 

    
 belgyógyász és kardiológus 

szakorvos 
– belgyógyász és kardiológus 
szv., 

 

    
 szülész-nőgyógyász szakorvos – szülész-nőgyógyász szv.  
    
 csecsemő-gyermekgyógyász 

szakorvos 
– csecsemő-
gyermekgyógyász szv. 

 

    
 csecsemő-gyermekgyógyász 

és neonatológus szakorvos 
– csecsemő-
gyermekgyógyász szv., 
– neonatológus szv. 

 

    
 aneszteziológiai és intenzív 

terápiás szakorvos 
– aneszteziológia és intenzív 
terápiás szv. 

 

    
 pulmonológus – pulmonológus szv.  
    

Jász-Nagykun-Szolnok megye 
    

A Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője (5100 Jászberény, Szelei út 2.) pályázatot hirdet az alábbi állásokra: 

Fekvőbeteg-ellátásban 
aneszteziológia-intenzív terápia szakorvos 

Sebészeti típusú mátrix osztály keretén belül működő 
szülész-nőgyógyász szakorvosi 

traumatológus szakorvosi 

állásra 

Belgyógyászati típusú mátrix osztály keretén belül működő 
belgyógyász szakorvosi (2) 

csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi 

állásra. 

Fenti álláshelyekre rezidensek is pályázhatnak. 

Járóbeteg-ellátásban 
tüdőgyógyász szakorvosi 

ortopéd szakorvosi 
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bőrgyógyász szakorvosi 

pszichiáter szakorvosi 

neurológus szakorvosi 

állásra. 

Bérezés és lakásmegoldás személyes megbeszélés alapján. 

A szabályszerűen összeállított pályázati anyagot a Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft. (5100 Jászberény, Szelei út 
2.) címére kell benyújtani. 

A pályázatokról bővebb felvilágosítást dr. Bálint Péter mb. orvos-igazgató és Jánosiné Kiss Zsuzsanna mb. ápolási igazgató ad 
személyesen vagy telefonon [t: (57) 500-200].  
 
    

*** 
    
Jászfényszaru Város Ö. 
Képv.-test. 
5126 Jászfényszaru, 
Szabadság tér 1. 

II. Számú Háziorvosi Szol-
gálat 
háziorvos 
– területi ellátási kötelezett-
séggel, 
– vállalkozási formában, 
– hétköznap készenlét, hét-
végi ügyeleti rendszerben 
való részvétellel, 
– a körzet népességszáma: 
1400 fő 

– legalább 3 éves sz.gy., a 
4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti, valamint a 18/2000. 
(II. 25.) Korm. rend.-ben előírt 
egyéb feltételek megléte, 
– büntetlen előélet, 
– saját tulajdonú gépkocsi és 
érvényes vez. engedély a 
terület ellátásához, 
- cs: 1 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– háziorvosi alkalmassági 
vizsgálat meglétét igazoló 
okmány hiteles másolata, 
– sz.ö., 
– hozzájárulás a pályázati 
anyag elbírálásában részt 
vevőknek a megtekintéshez, 
– v.-et igazoló oklevelek 
hiteles másolata 

– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– a Képv.-test. fenntartja a 
jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelenné minősítse,  
– az álláshely a Képv.-test. 
döntését követően azonnal 
betölthető, 
– szolg. lakás, rendelő biztosí-
tott, 
– pályázatok benyújtása: 
Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármesterhez az Ö. címére 
(5126 Jászfényszaru, Szabad-
ság tér 1.), 
– t: 06 (57) 522-170, 06 (30) 
249-1544 

    
Komárom-Esztergom megye 

    

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

Aktív fekvőbeteg osztályára: belgyógyász-kardiológus, belgyógyász-gastroenterológus, csecsemő- és gyermekgyógyász, 
neonatológus, onkológus, idegsebész, neurológus, pszichiáter, traumatológus, szülész-nőgyógyász szakorvosok részére. 

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

Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: radiológus, klinikai laboratóriumi, nukleáris medicina szakvizsgával rendelkező 
szakorvosok részére. 

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

gyermekszemész– heti 10 órában. 

Valamennyi pályázathoz: 

Bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint. 

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

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

A jelentkezésekhez csatolandó: 
– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat; 

– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 
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– OONYI könyv másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– előadások és publikációk listája, 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2010. május 21. 

A pályázati felhívás a KSZK honlapján is megtekinthető: 2010. április 20-tól. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül. 

Az állás a pályázat  elbírálását követően azonnal betölthető. 

Garzonházban férőhely biztosított. 

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

Nógrád megye 
    

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) pályázatot hirdet a 9. számú, területi ellátási 
kötelezettségű házi gyermekorvosi körzet gyermekorvosi feladatainak (házi gyermekorvos nyugdíjba vonulása miatt) vállalko-
zási formában vagy gazdálkodó szervezeti formában történő ellátására. 

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

A pályázathoz csatolandó: 
– a végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok jegyző által hitelesített másolata; 

– részletes, szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz; 

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány jegyző által hitelesített másolata; 

– Működési Nyilvántartási Igazolvány jegyző által hitelesített másolata; 

– amennyiben van, a működési jogról szóló hatósági bizonyítvány, illetve határozat jegyző által hitelesített másolata; 

– egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és társasági 
szerződés jegyző által hitelesített másolata; 

– nyilatkozat, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék. 

Az álláshely betölthető: a pályázat elbírálását követően, megállapodás szerint. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő közgyűlés ülésén, legkésőbb 45 napon belül. 

A pályázat benyújtásának módja: 1 példányban, zárt borítékban. A borítékra ráírandó: „Házi gyermekorvosi pályázat”. 

A pályázat benyújtásának helye: Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda, 3100 
Salgótarján, Múzeum tér 1. 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás a 06 (32) 311-057-es telefonszámon kérhető. 

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók írásban értesítést kapnak. 
 

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

Szülészet-Nőgyógyászati 
O. 
szakorvos 
Feladat: a Szülészet-
Nőgyógyászati O.-on a bete-
gek gyógyításában történő 
részvétel 

– szülészet-nőgyógyászat 
szv., 
– büntetlen előélet, 
– cs: sz. életutat bemutató 
önéletrajz (kézzel írott for-
mában is), 
– v.-et igazoló okiratok máso-
lata, 
– nyilatkozat arról, hogy a 

– b: Kjt. alapján, 
– h: a megjelenéstől számított 
15 napon belül, 
– az állás mellékfoglalkozás-
ban, illetve főállású részmun-
kaidőben is betölthető, 
– az állás az elbírálást követő-
en azonnal betölthető, 
– pályázatok benyújtása:  
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pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul 

dr. Bedros J. Róbert PhD főig. 
főorvos, főtanácsoshoz a K. 
címére (2143 Kistarcsa, Sem-
melweis tér 1.), 
– e-mail: foigtitkar@florhosp.hu 

    
*** 

    
Szigethalom Város Ö. 
Képv.-test. 
2315 Szigethalom, 
Kossuth L. u. 10. 

3. számú háziorvosi körzet 
háziorvos 
– felnőtt háziorvosi feladatok 
ellátása, 
– vállalkozási formában, 
meghatározott körzetben, 
– a körzet lakosainak száma a 
körzet kialakításával 1500 fő 

– a háziorvosi, házi gyermek-
orvosi és fogorvosi tev.-ről 
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 
rend.-ben előírt v., alkalmas-
sági és egyéb feltételeknek 
való megfelelés, 
– büntetlen előélet, 
– e: háziorvosi (körzeti orvosi) 
területen szerzett legalább 2 
éves gy., 
– cs: részletes sz.ö., 
– a v.-et, valamint az szk.-t 
igazoló okiratok hiteles má-
solata, 
– amennyiben sz.gy.-tal 
rendelkezik, úgy az azt igazo-
ló okirat(ok) hitelesített má-
solata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– a vállalkozói formától füg-
gően az egyéni vállalkozói 
igazolvány, illetve társas 
vállalkozás esetén az alapító 
okirat (alapszabály) és a 
cégbírósági bejegyzést iga-
zoló okirat hiteles másolata, 
– OONYI hitelesített másola-
ta, 
– működtetési jog meglétét 
igazoló okirat hitelesített 
másolata vagy a működtetési 
jog megszerzése feltételei-
nek fennállását igazoló illeté-
kes ÁNTSZ határozata, 
– nyilatkozat, melyben a 
pályázó hozzájárul ahhoz, 
hogy a pályázati anyag elbí-
rálásában részt vevők a pá-
lyázatot megismerjék és 
abba betekintsenek 

– h: a megjelenéstől számított 
30 napon belül, 
– e. h.: a h. lejártát követő Képv.-
test. ülés, 
– az Ö. a nyertes pályázóval 
határozatlan időre szóló rész-
letes szerződést köt, melyben 
a felek a működés, üzemelte-
tés feltételeit rögzítik, 
– az állás a pályázatok elbírá-
lását követően azonnal be-
tölthető, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton, „Háziorvosi pályázat” 
megjelöléssel ellátva, az Ö. 
címére (2315 Szigethalom, 
Kossuth L. u. 10.), 
– a pályázattal kapcsolatban 
bővebb felvilágosítás kérhető 
a 06 (24) 403-656-os telefon-
számon 

    
Somogy megye 

    
Siófok Város K-R. 
főig. főorvosa 
8600 Siófok, 
Semmelweis u. 1. 

gyermekgyógyász szakorvos valamennyihez: 
– szakirányú v., 
– rezidenseknek is, 
– cs: részletes sz.ö., 
– OONYI, működési engedély 

valamennyihez: 
– b: kiemelt, 
– h: a megjelenéstől számított 
15. nap, 
– elhelyezés orvos-nővér 
szállón, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Varga Ferenc főig. főorvoshoz 
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a K-R. címére (8600 Siófok, 
Semmelweis u. 1.), 
– t: (84) 310-510 
– a jelentkezésnek nem felté-
tele a közalkalmazotti jogvi-
szony 

    
 belgyógyász szakorvos (3)   
    

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
    

Tolna megye 
    
Tamási Város Ö. 
Képv.-test. 
7090 Tamási, 
Szabadság u. 46–48. 

III. Számú Felnőtt Házior-
vosi Körzet 
háziorvos 
– területi ellátási kötelezett-
séggel, 
– vállalkozási formában, 
– a körzet népességszáma: 
1755 fő 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti, valamint a 18/2000. 
(II. 25.) Korm. rend.-ben előírt 
egyéb feltételek megléte, 
– büntetlen előélet, 
– saját tulajdonú gépkocsi és 
vez. engedély a területi ellá-
táshoz és az ezek meglétét 
igazoló okiratok másolata, 
– cs: 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– háziorvosi alkalmassági 
vizsgálat meglétét igazoló 
okmányok másolata, 
– részletes sz.ö., 
– sz. véleményezés a működ-
tetési jog megszerzéséhez, 
– eü. szolgáltatóként műkö-
dő pályázó esetén a meglévő 
ÁNTSZ engedély, 
– hozzájárulás a pályázati 
anyag elbírálásán részt ve-
vőknek a megtekintéséhez, 
– v.-et, szk.-t igazoló okleve-
lek másolata, 
– vállalkozói tev.-et igazoló 
okirat 

– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő Képv.-
test. ülés, legfeljebb 45 nap, 
– pályázatok benyújtása: zárt 
borítékban (a borítékon feltün-
tetve: „Háziorvosi pályázat”) 
Ribányi József polgármesterhez 
az Ö. címére (7090 Tamási, 
Szabadság u. 46–48.), 
– a Képv.-test. a pályázat ered-
ménytelenné nyilvánításának 
jogát fenntartja 

    
*** 

    
Tengelic Község Ö. 
Képv.-test. 
7054 Tengelic, 
Rákóczi u. 11. 

háziorvos 
– vegyes háziorvosi praxis 
Tengelic közigazgatási terü-
letére (belterület és külterü-
letek) lakosságszám: 2482 fő, 
– vállalkozó vagy közalkal-
mazotti jogviszony kereté-
ben, 
– területi ellátási kötelezett-
séggel, 
– társulás keretében ellátott 
ügyeleti kötelezettség Szek-
szárd székhellyel, 
– iskola eü. ellátás biztosítása 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti képesítés és az ott, 
valamint a 18/2000. (II. 25.) 
Korm. rend.-ben előírt felté-
telek megléte, 
– háziorvostan szk. vagy 
háziorvostan licencvizsga 
megléte, 
– büntetlen előélet, 
– saját tulajdonú gépkocsi és 
vez. engedély a terület ellátá-
sához, 
– cs: 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– d. hiteles másolata, 
– sz.ö., sz. elképzelések, ellá-
tás fejlesztésére vonatkozó 

– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő első 
Képv.-test. ülés, 
– a m.-kör betöltésének legko-
rábbi időpontja: 2010. VIII. 1., 
– vállalkozási formában történő 
feladatellátás esetén az Ö. a 
nyertes pályázóval határozatlan 
időre szóló részletes szerződést 
köt, közalkalmazotti jogvi-
szonyban történő foglalkoztatás 
esetén az Ö. a nyertes pályázót 
határozatlan időre nevezi ki, 
ebben az esetben a b: megálla-
pítása a Kjt. rendelkezései sze-
rint történik, 
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elképzelések leírása, 
– szk.-t tanúsító okiratok 
másolata, 
– eü. alkalmasságot igazoló 
okiratok másolata 
– háziorvosi alkalmasság 
meglétét igazoló okmány 
másolata, 
– vállalkozási formában tör-
ténő feladatellátás esetén a 
vállalkozás meglétét igazoló 
dokumentumok, 
– hozzájárulás a pályázati 
anyag elbírálásában részt 
vevőknek a pályázat megis-
meréshez, 
– saját személygépkocsi és 
vez. engedély meglétét iga-
zoló okirat másolata  

– sz. minimumfeltételek biztosí-
tottak, 
– szükség esetén szolg. lakás 
biztosított, 
– közszolgáltatás finanszírozási 
módja: MEP-finanszírozás, a 
háziorvos köti meg a szerződést 
a MEP-pel, közalkalmazott 
háziorvos esetén a finanszírozás 
az Ö.-on keresztül történik, 
– a praxisjoggal kapcsolatos 
információt hétköznap 8–11 
óráig dr. Stallenberger Pétertől 
lehet kérni a 06 (74) 432-200-as 
telefonszámon, 
– pályázatok benyújtása: zárt 
borítékban (a borítékon feltün-
tetve: „Háziorvosi pályázat”), 
postai úton vagy személyesen 
Gáncs István polgármesterhez 
az Ö. címére  (7054 Tengelic, 
Rákóczi u. 11.), 
– a pályázattal kapcsolatban 
érdeklődni lehet a polgármes-
tertől a 06 (74) 432-100-as 
telefonszámon, Tolnai Lászlóné 
jegyzőtől a 06 (74) 432-122-es 
telefonszámon 
 

    
Vas megye 

    
Veszprém megye 

    
Bakonyjákó Község Ö. 
8581 Bakonyjákó, 
Rákóczi tér 9. 

háziorvos 
– Bakonyjákó, Németbánya 
és Farkasgyepü háziorvosi 
körzetre kiterjedően végzen-
dő háziorvosi feladatok ellá-
tására, 
– iskola-eü. ellátás, 
– társulás keretében ellátott 
ügyeleti kötelezettség, 
– közalkalmazotti jogviszony 
keretében vagy vállalkozó-
ként 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend.-
ben, valamint a 18/2000. 
(II. 25.) Korm. rend.-ben előírt 
feltételek, 
– büntetlen előélet, 
– jogosítvány és saját tulaj-
donú gépkocsi a terület 
ellátásához, 
– cs: részletes sz.ö., 
– szk.-t tanúsító okiratok 
másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– hozzájárulás a pályázati 
anyag elbírálásában részt 
vevők általi megismeréshez 

– h: 2010. V. 21.,  
– e. h.: 2010. május 26., 
– az állás betölthető: 2010. VI. 1. 
napjától, 
– a megbízás határozatlan időre 
szól, 
– pályázatok benyújtása: 
Bakonyjákó Község Ö. pol-
gármesteréhez címezve sze-
mélyesen vagy postai úton 
(8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 
9.), a borítékon feltüntetendő: 
„Háziorvosi pályázat”, 
– a pályázatról további felvilá-
gosítás kérhető Takács Sza-
bolcs polgármestertől a 06 
(30) 560-7194, 06 (89) 350-
001-es telefonszámokon 

    
Zala megye 
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Az Országos Idegtudományi Intézet (OITI) főigazgatója (1145 Budapest, Amerikai út 57.) pályázatot hirdet az alábbi munkakör 
betöltésére: 

Munkahely: Intézeti Gyógyszertár 

Munkakör: gyógyszerész, vezetői megbízással. 

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

Pályázati feltételek: 
– gyógyszerész diploma; 

– szakgyógyszerészi képesítés; 

– legalább 3 éves, kórházban eltöltött gyakorlat; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– szakmai, vezetői koncepció; 

– diploma, szakképesítés másolata, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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

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

Előnyt jelent: 
– vezetői gyakorlat. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30. 

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

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

– bérezés a Kjt. alapján; 

– érdekeltségi rendszer a zártfogalmi patika működtetéséből adódó nyereségből; 

– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 
 
    

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

Gyt. 
főgyógyszerész 

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

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

    
*** 
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Komárom-Esztergom  
Megyei Ö. 
Szent Borbála K. 
főig.-ja 
2800 Tatabánya, II. 
Dózsa Gy. u. 77. 

szakgyógyszerész 
Feladata: 
– manuális készítmények 
előállítása, gyári gyógyszerek 
megrendelése, bevételezése 
és kiadása az O.-oknak, 
– az I.-ben citosztatikus keve-
rékinfúzió előállítása történik a 
Gyt. keretein belül. Alkalom-
szerűen ebben a tev.-ben is 
részt kell vennie az állást el-
nyerő gyógyszerésznek 

– gyógyszerész d., 
– szakgyógyszerészi v., 
– cs: sz.ö., 
– v.-et igazoló okmányok 
másolata , 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– működési nyilvántartásba 
vétel igazolása, 
– hozzájárulás a pályázati 
anyag elbírálásában részt 
vevők betekintési jogához 

– b: megállapodás szerint, 
– h: 2010. V. 21., 
– e. h.: a h. lejártát követő 30. 
nap, 
– az állás a pályázat elbírálá-
sát követő 15 napon belül 
betölthető, 
– a pályázati felhívás a KSZK 
honlapján is megtekinthető 
2010. IV. 20-tól, 
– pályázatok benyújtása: a 
Főigazgatói Titkárságra (fen-
tiekben megjelölt másolatok-
kal, önéletrajzzal együtt) dr. 
Fain András orvos-
igazgatóhoz kérjük benyújta-
ni (2800 Tatabánya II., Dózsa 
Gy. út 77.), a borítékra ráíran-
dó: „Pályázat gyógyszerész 
álláshelyre”, 
– t: 06 (34) 515-470 

 
 

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra 
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Józsefvárosi Eü. Szolgálat 
főig.-ja 
1084 Bp., 
Auróra u. 22–28. 

addiktológiai gondozónő – főiskolán szerzett diplomás 
ápolói d., 
– büntetlen előélet, 
– addiktológiai osztályos 
vagy addiktológiai gondozói 
gy., 
– önálló m.-végzésre alkal-
masság, 
– e: vez.gy., 
– addiktológiai konzultáns 
képzettség vagy annak folya-
matban lévő megszerzése, 
– cs: részletes sz.ö., 
– v.-et, szk.-t igazoló okiratok 
másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b. 

– a pályázati kiírás a 
www.kszk.gov.hu honlapján 
2010. IV. 14-én megjelent, 
– benyújtás a megjelenéstől 
számított 15 napon belül, 
postai úton az I. címére (1084 
Bp., Auróra u. 22–28.) vagy 
elektronikus úton Merxné 
Németh Katalin intézetvezető 
főnővérhez a 
merx.katalin@jeszrend.hu e-
mail címre 

    
*** 

    

A Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője (5100 Jászberény, Szelei út 2.) pályázatot hirdet az alábbi állásokra: 

dietetikus 

endoszkópos szakasszisztens. 

Bérezés és lakásmegoldás személyes megbeszélés alapján. 

A szabályszerűen összeállított pályázati anyagot a Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft. (5100 Jászberény, Szelei út 
2.) címére kell benyújtani. 

A pályázatokról bővebb felvilágosítást dr. Bálint Péter mb. orvos-igazgató és Jánosiné Kiss Zsuzsanna mb. ápolási igazgató ad 
személyesen vagy telefonon [t: (57) 500-200.] 
    

*** 
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Kehidakustány Község Ö. 
Képv.-test. 
8784 Kehidakustány, 
Dózsa út 7. 

védőnő 
A m.-végzés helye: 
Kehidakustány, Dózsa út 9. 
A m.-körbe tartozó lényeges 
feladatok: a 49/2004. (V. 21.) 
ESZCSM rend.-ben foglalt 
védőnői feladatok ellátása 
Kehidakustány és Kallósd 
községekben, valamint a 
26/1997. (IX. 3.) NM rend.-
ben foglalt iskola-eü. felada-
tok ellátása 

– 49/2004. (V. 21.) ESZCSM 
rend. szerinti v., 
– büntetlen előélet, 
– e: felhasználói szintű MS 
Office (irodai alkalmazások) 
ismerete, 
– cs: sz.ö., 
– v.-et igazoló, közjegyző 
által hitelesített okirat máso-
lata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy a pályázati anya-
gában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggésben szüksé-
ges kezeléséhez hozzájárul 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a KSZK honlapján történő 
közzétételtől (2010. V. 5.) 
számított 15. nap, 
– a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a h. lejártát 
követő Képv.-test. ülésen, a 
pályázó személyes meghallga-
tása után, 
– a pályáztató fenntartja az 
eredménytelenné nyilvánítás 
jogát, 
– e. h.: 2010. V. 31., 
– a m.-kör 2010. VII. 1-jétől 
betölthető, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes 
m.-idő, 
– a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony, 3 
hónap próbaidő kikötésével, 
– pályázatok benyújtása: zárt 
borítékban, Lázár István pol-
gármesterhez az Ö. címére 
(8784 Kehidakustány, Dózsa út 
7.), a borítékon feltüntetendő 
a KSZK adatbázisában szereplő 
azonosító szám, valamint a m.-
kör megnevezése „Védőnő”, 
– a pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt 
Lázár István nyújt a 06 (30) 
997-8833-as telefonszámon, 
– a pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje: 
htttp://kehidakustany.hu – 
2010. V. 5., községi hirdetőtáb-
la – 2010. V. 5., 
– a munkáltatóval kapcsolat-
ban további információ a 
www.kehidakustany.hu hon-
lapon szerezhető 

    

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

Védőnői Szolgálat 
(5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. 
út 49.) 
Védőnői Szolgálat 
(5222 Örményes, Iskola út 
21.) 
védőnő 

– eü. főiskola védőnői szakán 
szerzett d., 
– büntetlen előélet, 
– cs: részletes sz. és szemé-
lyes önéletrajz, 
– v.-et igazoló okiratok hite-
les másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat arra vonatko-
zóan, hogy a pályázati eljá-
rásban részt vevők a pályáza-
ti anyagot megismerhetik 

– b: Kjt. alapján, 
– h: a megjelenéstől számított 
15. nap, 
– e. h.: a megjelenéstől számí-
tott 30. nap, 
– a megbízás kezdő időpontja: 
2010. VI. 1-jétől, 
– pályázatok benyújtása: lezárt 
borítékban Rédai János pol-
gármesterhez az Ö. címére 
(5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. út 
26.), a borítékon feltünteten-
dő: „Védőnői pályázat”, 
– t: 06 (20) 221-5482 

    
*** 
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Poroszló Község Ö. 
3388 Poroszló, 
Fő út 6. 

II. Számú Védőnői Körzet 
védőnő 
A m.-végzés helye: 3388 
Poroszló, Bajcsy-Zsilinszky út.
A m.-körbe tartozó lényeges 
feladatok: 
– a területi védőnői és az 
iskola-eü.-höz kapcsolódó 
védőnői feladatok ellátása 
Poroszló II. körzet közigazga-
tási területén 

– főiskolán szerzett védőnői 
d., 
– büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, 
– e: felhasználói szintű MS 
Office (irodai alkalmazások), 
– védőnői m.-körben szerzett 
sz. tapasztalat, 
– cs: részletes sz.ö., 
– szakirányú felsőfokú v.-et 
igazoló okirat másolat, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul 

– b: Kjt. szerint, 
– h: 2010. VI. 15., 
– e. h.: a h. lejártát követő 
soron következő Képv.-test. 
ülés, 
– a m.-kör legkorábban 2010. 
VII. 1-jétől tölthető be, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes 
m.-idő, 
– a közalkalmazotti jogviszony 
határozatlan időre szól, újon-
nan létesített jogviszony ese-
tén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdé-
sében foglaltak kivételével – 3 
hónap próbaidő kikötésével, 
– a közalkalmazotti jogviszony 
fennállásának idejére az Ö. – 
szükség esetén – szolg. lakást 
biztosít, 
– pályázatok benyújtása: 
Poroszló község polgármes-
teréhez (3388 Poroszló, Fő út 
6.), 
– a pályázattal kapcsolatban 
bővebb információ Szabó 
Lászlóné körjegyzőtől kérhető 
a 06 (36) 553-041-es telefon-
számon, 
– a pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje: 
Poroszlói Újság május havi 
száma, 
– a munkáltatóval kapcsolat-
ban további információ a 
www.poroszlo.hu honlapon 
szerezhető 

    
*** 

    
Pusztaszabolcs Város Ö. 
Képv.-test. 
2490 Pusztaszabolcs, 
Velencei út 2. 

Anya- és Csecsemővédelmi 
Tanácsadó 
(2490 Pusztaszabolcs, Adonyi 
út 12.) 
körzeti védőnő 

– büntetlen előélet, 
– szakirányú felsőfokú v. (eü. 
főiskolai karon szerzett vé-
dőnői okl. vagy azzal egyen-
értékűnek elismert okl.), 
– cs: iskolai v.-et igazoló 
okirat másolata, 
– sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat arra vonatko-
zóan, hogy a pályázati anya-
got az eljárásban részt vevők 
megismerhetik 

– b: Kjt. szerint, 
– h: 2010. V. 14., 
– határozatlan idejű közalkal-
mazotti kinevezés 3 hónapos 
próbaidővel, 
– a megbízás kezdő időpontja: 
2010. VI. 1., 
– pályázatok benyújtása: 
Czompó István polgármester-
hez a P. H. címére (2490 
Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) 

    
*** 

    
Rozsály Község Ö. 
Képv.-test. 
4971 Rozsály, 
Kossuth u. 21/A 

védőnő 
Védőnő működési területe: 
Rozsály–Zajta községek 
közigazgatási területe, 

– eü. főiskola védőnői szakán 
szerzett főiskolai v., 
– büntetlen előélet, 
– cs: d. hiteles másolata, 

– b: Kjt. szerint, 
- h: a Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató Központ (KSZK)  
honlapján 2010. V. 10-én törté-



 

9. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY  1967 

A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör meg-
nevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    
– közalkalmazotti jogvi-
szonyban 

– sz.ö., 
– sz. program, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy az elbírálásban 
részt vevők megismerhetik a 
pályázati anyagot, 
– a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy személyét érintő 
kérdés tárgyalásakor nyílt 
vagy zárt ülést kér 

nő közzétételtől számított  
15 napon belül, 
– e. h.: a h. lejártát követő 
Képv.-test. ülésen, 
– a Képv.-test. felhatalmazta 
polgármestert és a jegyzőt a 
beérkezett pályázatok formai 
szempontból történő vizsgála-
tára és bírálatára, 
– az állás a pályázat elbírálását 
követő hónap első napjától 
betölthető, 
– a m.-viszony időtartama: 
határozatlan idejű (3 hónap 
próbaidővel), 
– szükség esetén a lakáskér-
dés megoldható, 
– pályázatok benyújtása: 
„Pályázat védőnői munkakör 
betöltésére” címzetű borí-
tékban, 1 példányban a 
polgármesterhez az Ö. címé-
re (4971 Rozsály, Kossuth u. 
21/A), 
– a pályázatról érdeklődni 
lehet Sztolyka Zoltán pol-
gármestertől a 06 (44) 368-
136-os telefonszámon 

    
*** 

    
Sárbogárd Város Ö. 
7000 Sárbogárd, 
Hősök tere 2. 

IV. Számú Körzet 
védőnő 
(7000 Sárbogárd, Köztársa-
ság út 151.) 
– a területi védőnői ellátásról 
szóló 49/2004. (V. 21.) 
ESZCSM rend.-ben meghatá-
rozott feladatok ellátása az 
adott védőnői körzetben 

– büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, 
– szakirányú felsőfokú iskolai 
v. (védőnői szakon szerzett 
d.), 
– cs: részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– iskolai v.-et igazoló doku-
mentumok másolata, 
– nyilatkozat arról, hogy az 
elbírálásban részt vevők 
megismerhetik a jelölt pályá-
zati anyagát, valamint arról, 
hogy a pályázatának az 
elbírálását zárt ülésen kéri 

– b: Kjt. alapján, 
– juttatás: 6000 Ft étkezési 
utalvány, 
– h: a megjelenéstől számí-
tott 30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 
Képv.-test. ülés, 
– az állás betöltésének legko-
rábbi időpontja: a pályázat 
elbírálását követően azonnal, 
– pályázatok benyújtása: 
Juhász János polgármester-
hez az Ö. címére (7000 Sár-
bogárd, Hősök tere 2.) 
 

    
*** 

    
Szeghalom Város Ö. 
Képv.-test. 
5520 Szeghalom, 
Szabadság tér 4–8. 

I. Számú Szolgálat 
körzeti védőnő 

– eü. főiskola védőnői szakán 
szerzett d., 
– büntetlen előélet, 
– cs: érvényes e.b., 
– v.-et igazoló okirat máso-
lata, 
– sz.ö. 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30 napon belül, 
– e. h.: a h. lejártát követő első 
Képv.-test. ülés, 
– az állás a pályázat elbírálását 
követően azonnal betölthető, 
– letelepedés támogatása, 
– pályázatok benyújtása: 
Macsári József polgármester-
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hez a P. H. címére (5520 Szeg-
halom, Szabadság tér 4–8.), 
– érdeklődni lehet Macsári 
József polgármestertől a 06 
(66) 371-611-es telefonszámon 

    
*** 

    
Vámosmikola Község Ö. 
Képv.-test. 
2635 Vámosmikola, 
Kossuth L. u. 2. 

területi védőnő 
– Vámosmikola–Tésa közsé-
gekre kiterjedő ellátási köte-
lezettséggel 

– eü. főiskolán szerzett vé-
dőnői okl., 
– büntetlen előélet, 
– cs: sz.ö., 
– d. másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat arra vonatko-
zóan, hogy a pályázati eljá-
rásban részt vevők, a Képv.-
test. tagjai a pályázati anya-
got megismerhetik 

– b: Kjt. szerint, 
– m.-ruha, 
– h: a megjelenéstől számí-
tott 30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 
Képv.-test. ülésen 
– szolg. lakás megoldható, 
– az állás a Képv.-test. dönté-
sét követően azonnal betölt-
hető, 
– pályázatok benyújtása: Bárdi 
Alex polgármesterhez az Ö. 
címére (2635 Vámosmikola, 
Kossuth L. u. 2.), 
– felvilágosítás kérhető a 06 
(27) 579-570-es vagy a 06 
(27) 579-576-os telefon-
számokon 

 
 

 
Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött 

vezetői és egyéb állásokra 
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A Kemenesaljai Egyesített Kórház (9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3.) igazgatója pályázatot ír ki gazdasági igazgatói mun-
kakör betöltésére. Az intézmény közfinanszírozott egészségügyi ellátást nyújt Celldömölk város önállóan gazdálkodó közin-
tézményeként. 

A munkakörrel járó feladatokat a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rend. 17. §-a tartalmazza. 

A munkakör betöltésének feltételei: a pályázónak teljesíteni kell a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rend. 18. § (1) bekezdésében 
foglalt feltételeket. 

Ezenkívül elvárás: 
– államháztartás keretében működő, önállóan gazdálkodó szervezetnél eltöltött, legalább 3 éves vezetői gyakorlat; 

– közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál szerzett finanszírozási vagy kontrolling tapasztalat; 

– erkölcsi bizonyítvány, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony. 

Bérezés: Kjt. szerint – vezetői pótlék. 

A pályázathoz csatolandó: 
– önéletrajz; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– a szükséges képesítéseket igazoló dokumentumok másolata, rövid (legfeljebb 1 A/4 oldal) vezetői elképzelés. 

A pályázat benyújtása: postai úton, dr. Farkas Péter igazgató részére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 15. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 25-ig. 
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Az állás betölthető: 2010. június 1-jétől. 

A kinevezés szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény hatályos szabályait 
tartalmazzák. 

A KSZK honlapján történő megjelenés időpontja: 2010. április 30. 
 

 
 
 

 
 
 
 



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét

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

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatában

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

címû kiadványt

A 2006. július 1-jétõl hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (az új Gt.)
megalkotása során az Európai Unió társasági jogával való harmonizáció és az egyes tagállamok
társasági joga fejlõdésének közös sajátosságai mellett a magyar jogalkalmazók több mint másfél
évtizedes tapasztalatait is felhasználták.

A magyar jogalkalmazók számára ma már nem számít újdonságnak a társasági jog. Az ellenérzések rég
megszûntek, az elsõ társasági törvény, az 1988. évi VI. törvény hatálybalépése óta a gazdasági élet
szereplõi a társasági jog intézményeit megismerték és elfogadták. Kialakult az a cégbírósági gyakorlat és
jelentõs szakirodalom, megerõsödött az a társasági jogi kultúra, amelyre a jogalkotó támaszkodhatott.

Az új Gt. egyes kérdéseket a korábbival azonosan szabályoz, így az 1997. évi CXLIV. törvényen alapuló,
a Legfelsõbb Bíróság és az ítélõtáblák közzétett döntéseibõl megismerhetõ bírói gyakorlat részben
továbbra is irányadó.

Ára: 3024 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).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata címû kiadványt
(ára: 3024 Ft + postaköltség) ...................... 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 kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben

– emberijog-dogmatikai
értekezés

címû könyvét

A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent
kötetei révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi
Emberi Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során
aztán olyan alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a
tisztességes eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak
korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek
értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói
pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok
tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa,
meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl szól a könyv. Meg sok minden másról…..”

A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 7938 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám
alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668,
338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 7938 forint áfával) ................................ példányban, és kérem,
juttassák el az alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

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

Kondorosi Ferenc

A VILÁG VÉGVESZÉLYBEN?
A NEMZETKÖZI JOG ÚJ KÉRDÉSEI

címû kötetét

Válságban van-e a világ? Netán végveszélyben? Rémisztõ, fellengzõs, fantasztikus regényt ígérõ a cím, de

az utána következõ sorok kijózanítanak.

Jogról, jogi megközelítésrõl, a nemzetközi jog erejérõl, hatásáról – s a kihívások súlya alatt valljuk meg –,

gyengeségeirõl ír a könyv szerzõje, aki nem ígér könnyû olvasmányt, de optimista, mivel bízik a jogot létre-

hozó kultúra megtartó hatásában és a jogi normákat vezérlõ értékekben.

A szerzõi hitvallás zárógondolata pedig nem más, mint hogy a jog hidat teremt a civilizációk között.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 4410 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

A VILÁG VÉGVESZÉLYBEN?
A NEMZETKÖZI JOG ÚJ KÉRDÉSEI

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4410 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon

belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai

úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a 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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