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I. RÉSZ
Személyi rész
II. RÉSZ
Törvények, országgyûlési határozatok,
köztársasági elnöki határozatok,
kormányrendeletek és -határozatok
A Kormány
7/2008. (I. 23.) Korm.
rendelete
a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának
részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 5/C. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az egészségügyi szolgáltató a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvénynek (a továbbiakban:
Ptk.) a jogalap nélküli gazdagodásra vonatkozó szabályai
szerint visszatéríti a biztosított részére a biztosított által
elõre befizetett vizitdíjat vagy kórházi napidíjat, amennyiben a biztosított az ellátást nem vette igénybe, valamint
azon vizitdíjat vagy kórházi napidíjat vagy azoknak azt a
részét, amelyet az egészségügyi szolgáltató jogosulatlanul
szedett be. Az egészségügyi szolgáltató ennek lehetõségét
a vizitdíjfizetés vagy kórházi napidíjfizetés közvetlen
helyszínén tájékoztatóban teszi közzé. A Ptk.-ban meghatározott elévülést megelõzõen az egészségügyi szolgáltató
a vizitdíjnak, illetve a kórházi napidíjnak a visszajáró részét elkülönítetten kezeli. A visszatérítés alapjául szolgáló
számlát, illetve nyugtát azok visszatérítés megalapozását
célzó bemutatásával egyidejûleg a szolgáltató bevonja.”
2. §
(1) A Vhr. 5/H. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(6) A jegyzõ a kérelem tárgyában – a (8) bekezdésben
meghatározott kivétellel – 15 napon belül, amennyiben a
kérelemnek helyt ad, egyszerûsített határozatban dönt.
A (13) bekezdés szerinti esetben a jegyzõ 30 napon belül
dönt.”
(2) A Vhr. 5/H. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (13) bekezdés számozása (14) bekezdésre változik:
„(13) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kérelemhez
csatolt nyugta, illetve számla nem tartalmazza a külön jogszabály szerinti összes adatot vagy az adatok nem egyértelmûek, a biztosított a számlát, illetve nyugtát kiállító
egészségügyi szolgáltatótól kérheti új számla, illetve
nyugta kiállítását. Az adott egészségügyi szolgáltató a kérelemnek 15 napon belül köteles eleget tenni. Új számla,
illetve nyugta kiállítása esetén a kiállítással egyidejûleg a
szolgáltató az annak alapjául szolgáló eredeti számlát, illetve nyugtát bevonja.”
3. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba azzal,
hogy a (6) bekezdésben foglaltakat 2008. január 1-jétõl
kell alkalmazni.
(2) Az 1. és a 2. §, valamint a (4) és (5) bekezdés e rendelet kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba.
Az 1. és a 2. §-ban foglalt rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését megelõzõen fizetett vizitdíjakra, kórházi napidíjakra és az azok alapján kiállított számlákra, nyugtákra
is alkalmazni kell.
(3) Az 1. §, 2. § és a (4)–(9) bekezdés a hatálybalépését
követõ 30. napon hatályát veszti.
(4) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kr.) 27. § (1) bekezdésének második mondatában az „újszülöttkori öröklõdõ anyagcsere betegségek szûrésének
kivételével” szövegrész helyébe az „újszülöttkori öröklõdõ anyagcsere betegségek szûrésének kivételével, továbbá
az R.-ben meghatározott kódszámok alapján a 29700 kódszámú boncolás teljes belszervi vizsgálattal, a 29703 kódszámú boncolás probléma orientált, részleges belszervi
vizsgálatokkal, a 29704 kódszámú boncolás mellõzésekor végzett tevékenység és a 29790 kódszámú boncolás
utáni szövettani vizsgálat tevékenységek kivételével”
szövegrész lép.
(5) A Kr. 27. § (1) bekezdésének harmadik mondatában
az „a szülés, mint esemény kivételével” szövegrész helyébe az „a szülés mint esemény, és a boncolások kivételével”
szövegrész lép.
(6) A Kr. 35. § (11) bekezdésében a „3000 forintos” szövegrész helyébe a „3200 forintos” szövegrész lép.
(7) A Vhr.-nek az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 364/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet 4. §-ával megállapított 25/A. § (6) bekezdése nem lép hatályba.
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(8) A Kr. 12. § (2) bekezdésében, 27. § (15) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésében, valamint 42. § a) pontjában
az „az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter közös tájékoztatója” szövegrész helyébe az „az 5. melléklet”
szövegrész lép, továbbá a Kr. 29/A. § (1) bekezdésében és
a 33/A. § (1) bekezdésében az „az egészségügyi miniszter

2. szám

és a pénzügyminiszter közös tájékoztatójában” szövegrész
helyébe az „az 5. mellékletben” szövegrész lép.
(9) A Kr. a melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 7/2008. (I. 23.) Korm. rendelethez
,,5. melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Gyógyító-megelõzõ ellátások 2008. évi kiadási elõirányzatai/keretei
Millió forint

Megnevezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1.

2.
3.

4.
5.
8.
10.
12.

13.

Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása
Praxisfinanszírozás
Eseti ellátás díjazása
Ügyeleti szolgálat
Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása összesen
VédĘnĘ, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás
VédĘnĘi ellátás
Anya-gyermek- és csecsemĘvédelem
MSZSZ : gyermekgyógyászat
MSZSZ : nĘgyógyászat
VédĘnĘ, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem össz.
Fogászati ellátás
Gondozóintézeti gondozás
Nemibeteg gondozás
TüdĘgondozás
Pszichiátriai gondozás
Onkológiai gondozás
Alkohológia és drogellátás
Gondozóintézeti gondozás összesen
Betegszállítás, és orvosi rendelvényĦ halottszáll.
MĦvesekezelés
Otthoni szakápolás
MĦködési költségelĘleg
CélelĘirányzatok
Felülvizsgáló orvosok díja
Bázisfinanszírozott fekvĘbeteg szakellátás
Méltányossági alapon történĘ térítések
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj
CélelĘirányzatok összesen

2008. évi
elĘirányzat

60 436,7
484,5
9 007,4
69 928,6
1 860,0
15 947,4
461,0
125,1
98,2
18 491,7
21 776,1
541,1
2 160,2
1 116,0
550,8
384,0
4 752,1
4 280,0
22 801,1
4 011,2
500,0
531,2
11,0
100,0
1 047,0
1 689,2
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31. 14. Mentés
32. 15. Laboratóriumi ellátás
33.
Összevont szakellátás
34.
Járóbeteg szakellátás
36.
CT, MRI
37.
FekvĘbeteg szakellátás
38.
ebbĘl: aktív fekvĘbeteg szakellátás
39.
krónikus fekvĘbeteg szakellátás
40.
fix díjjal finanszírozott ellátások (IM. BVOP)
43.
Extrafinanszírozás
44.
Speciális fin. fekvĘbeteg
45.
ebbĘl: PET-CT
46. 16. Összevont szakellátás összesen
47. 17. Céltartalék
MINDÖSSZESEN

A Kormány
8/2008. (I. 23.) Korm.
rendelete
a várólista alapján nyújtható ellátások
részletes szabályairól szóló
287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

22 401,5
20 615,4
95 547,0
11 708,7
400 571,7
342 687,1
56 884,4
1 000,2
61,7
24 982,7
2 077,0
532 871,8
17 312,4
741 431,1

indokolja az azonnali ellátást – a betegellátás sorrendjét az
ellátás igénybevételének idõpontjával meghatározó lista,
f) azonnali ellátást igénylõ eset: az egészségügyrõl
szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. §-ának i) pontja szerinti
sürgõs szükség.”
3. §

A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének zs) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

Az R. 13. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Intézményi várólistát az 5. számú mellékletben
meghatározott ellátások tekintetében kell vezetni.”

1. §

Az R. a következõ 13/A–13/C. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) Az Ebtv. 20. §-ának (1) bekezdése szerinti
egészségügyi szolgáltató betegfogadási listát vezet azokra
a nem központi várólista alapján nyújtott ellátásokra, amelyek tekintetében a 13. § (5) bekezdése alapján intézményi
várólista vezetésére nem köteles.
(2) A biztosított a betegfogadási lista alapján az ellátást
a betegfogadási listán meghatározott idõpontban jogosult
az azt vezetõ szolgáltatónál igénybe venni. Az igénybevétel idõpontját a betegfogadási listára történõ felvétel idõpontja alapján kell meghatározni azzal, hogy a biztosított
kérésére ettõl az idõponttól – az igénybevétel idõpontjaként – késõbbi idõpont is meghatározható.
(3) A fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató beavatkozás csoportonként, a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató szakrendelésenként vezet betegfogadási listát.
(4) A betegfogadási listát vezetõ személyt az egészségügyi szolgáltató szervezeti és mûködési szabályzatában
kell kijelölni.

A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet hatálya kiterjed]
„b) az Ebtv. 5/B. §-ának j) pontja szerinti központi várólista alapján, továbbá 5/B. §-ának k) pontja szerinti intézményi várólista alapján, valamint betegfogadási lista
alapján egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi
szolgáltatóra.”
2. §
Az R. 2. §-a a következõ e) és f) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„e) betegfogadási lista: az adott egészségügyi szolgáltatónál – amennyiben a biztosított egészségi állapota nem

4. §

278

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY

(5) A betegfogadási listára történõ felkerülést a beteg, a
beteg beleegyezése esetén háziorvosa vagy kezelõorvosa
kezdeményezheti személyesen, telefonon vagy elektronikus úton. Az elõzetes idõpont egyeztetés nem minõsül
gyógyító, illetve diagnosztikai célú találkozásnak.
(6) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a beavatkozást – a betegfogadási lista vezetésére vonatkozó szabályok betartásával, szabad kapacitása terhére – elõzetes idõpont egyeztetés nélkül, az ellátásra történõ jelentkezéskor
elvégzi, a betegfogadási listára történõ felkerülés idõpontjaként az ellátásra való jelentkezés idõpontját kell feltüntetni.
(7) A betegfogadási lista a beteg családi és utónevét, társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint az ellátásra
történõ jelentkezés és az ellátás igénybevételének pontosan meghatározott idõpontját és helyét tartalmazza.
(8) A betegfogadási lista összeállításánál figyelembe
kell venni a tárgyidõszakot megelõzõ három hónap betegforgalmi adatai alapján az azonnali ellátást igénylõ esetek
várható számát, továbbá azokat a betegeket, akik rendszeres
ellátást, illetve kontroll vizsgálatot igényelnek.
13/B. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az intézményi
várólistáról és a betegfogadási listáról, valamint az azonnali ellátást igénylõ esetekrõl – a (4) bekezdésre is figyelemmel – elektronikus úton, személyazonosításra alkalmatlan módon, minden hónap 15. napjáig – a tárgyhónapot
megelõzõ hónap vonatkozásában – a 6. számú melléklet
szerinti adattartalommal jelentést küld az Egészségbiztosítási Felügyelet részére.
(2) A várólista tárgyhavi jelentés tartalmazza beavatkozás csoportonként az intézményi várólistára történõ felkerülés idõpontjával (év, hónap, nap) együtt a beteg sorszámát
és az ellátás igénybevételének idõpontját, valamint a 6. számú mellékletben meghatározott körülményeit. Amenynyiben a beteg az ellátást a tárgyhónapban nem vette
igénybe vagy még nem kapta meg, a jelentésben ezt a
tényt, valamint ennek a 6. számú melléklet alapján meghatározott okát kell megjelölni.
(3) A betegfogadási listáról szóló tárgyhavi jelentés beavatkozás csoportonként, illetve szakrendelésenként tartalmazza az ellátásra történõ jelentkezés idõpontjával (év, hónap, nap) együtt a beteg sorszámát és az ellátás igénybevételének idõpontját, valamint a 6. számú mellékletben meghatározott körülményeit. Amennyiben a beteg – a tárgyhónapban – az ellátást nem vette igénybe vagy még nem kapta meg,
a jelentésben ezt a tényt, valamint ennek a 6. számú melléklet
alapján meghatározott okát kell megjelölni.
(4) Azt a beteget, aki a tárgyhónapot megelõzõ hónapban a
(2) és (3) bekezdés szerinti jelentés tárgyát képezõ ellátást
nem kapta meg vagy nem vette igénybe, az ellátás igénybevételének hónapjáig minden tárgyhavi jelentésben fel kell
tüntetni azzal, hogy a beteg sorszáma nem változhat.
(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti jelentésben az azonnali
ellátást igénylõ esetekben a beteg sorszáma mellett „A” betût
is fel kell tüntetni.
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(6) A jelentés elkészítése az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapjáról ingyenesen letölthetõ számítógépes szoftver felhasználásával történik.
(7) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a betegfogadási listáról és a várólistáról szóló tárgyhavi jelentési
kötelezettségét nem teljesítette, a tárgyhónapra vonatkozó
– külön jogszabály szerinti – finanszírozási összeg
98%-ára jogosult az adott szakma vonatkozásában.
(8) A (7) bekezdés szerinti rendelkezések végrehajtása
érdekében az Egészségbiztosítási Felügyelet a hónap utolsó munkanapjáig értesíti az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárat a jelentési kötelezettséget megszegõ egészségügyi szolgáltató megnevezésérõl, intézményi kódjáról, az
adott szakma megnevezésérõl, szakma kódjáról és az érintett
elszámolási idõszakról.
13/C. § Az intézményi várólista, illetve a betegfogadási
lista vezetése tekintetében az azonnali ellátás nyújtásának
indokoltságáról a külön jogszabály szerinti szempontok
figyelembevételével
a) a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátást végzõ egészségügyi szolgáltató esetében a beteg kezelõorvosa,
b) járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató vonatkozásában
ba) beutaló alapján nyújtott ellátás igénybevételekor a
háziorvos, illetve a kezelõorvos,
bb) beutalót nem igénylõ esetben az adott szakrendelés
orvosa
dönt. A döntést és annak indokát az adott beteg egészségügyi dokumentációjában rögzíteni kell.”

5. §
(1) Az R. e rendelet 1. számú melléklete szerinti 5. számú
melléklettel egészül ki.
(2) Az R. e rendelet 2. számú melléklete szerinti 6. számú
melléklettel egészül ki.

6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba azzal, hogy a betegfogadási listákat és az intézményi
várólistákat 2008. február 1-jéig kell kialakítani.
(2) Az egészségügyi szolgáltató az R. 13/B. § (1) és
(3) bekezdése szerinti jelentéseket elsõ alkalommal 2008.
március 15-éig küldi meg az Egészségbiztosítási Felügyeletnek. A 13/B. § (7)–(8) bekezdésében foglaltakat elsõ alkalommal a 2008. március havi jelentések vonatkozásában
kell alkalmazni.
(3) Ez a rendelet 2008. május 1-jén hatályát veszti.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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1. számú melléklet a 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Kötelezõen vezetendõ intézményi várólisták köre
Szakma

Beavatkozás típusa

Beavatkozás OENO kódja

Szemészet

Szürkehályog mûtétei

51470–51471; 51474–51475; 51574.

Fül-orr-gégegyógyászat

Mandula, orrmandula mûtét

52810; 52820; 52850.

Orrmelléküregek, proc. mastoideus
mûtétei

52030; 52121.

Térdprotézis mûtét

5814E-S.

Csípõprotézis mûtét

58150–58159; 5815A–5815F;
58163–58169.

Gerincstabilizáló mûtétek,
gerincdeformitás mûtétei

5812B-E; 58037–39;
5810Q-Y.

Gerincsérv mûtétek

58033–58036.

Epekövesség miatti beavatkozás
feltárás

55110; 5112; 55119; 55131.

Epekövesség miatti beavatkozás
laparaszkópia

55118; 55137–55138.

Katéteres epekõoldás

59541–59542.

Hasfali-, lágyék sérvmûtét
implantátum beültetésével

55360; 55390.

Sérvmûtétek (hasfali, lágyék-,
köldök-, combsérv) implantátum
beültetése nélkül

55350; 55390; 55300; 55310–55311;
55319–55320; 55330–55331; 55340.

Diagnosztikus szívkatéterezés,
elektorfiziológiai vizsgálat

12660; 12730–12731; 12740;
12750–12754; 12780; 33110; 33114;
33149; 86455.

Radiofrekvenciás katéterabláció

86453.

PTCA; Coronaria stent beültetés

33970; 33974.

Prosztata jóindulatú
megnagyobbodásának mûtétei I.
(Prostatectomia)

56020; 56030; 56060; 56070.

Prosztata jóindulatú
megnagyobbodásának mûtétei II.
(Transurethralis prostatamûtét)

56011–56015; 5601A; 86051.

Nõgyógyászati mûtétek nem
malignus folyamatokban

56850; 56860; 56540; 56550; 56560;
56511; 56710; 56721; 56722.

Nõgyógyászati endoszkópos
és laparoszkópos kisebb
mûtétek-sterilizáció

59801–59806.

Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek

56831; 56833–56834.

Ortopédia

Sebészet

Kardiológia

Urológia

Nõgyógyászat

”
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2. számú melléklet a 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Várólista jelentés az Egészségbiztosítási Felügyelet részére
A jelentés adattartalma a következõ:
Intézmény
kódja

Intézmény
telephelye

Beavatkozástípus

Listára kerülés
dátuma
[éééé/hh/nn]

Napi
sorszám

Azonnali (akut)
beavatkozás (A)
/Halasztható
beavatkozás (H)

Esemény*

* Események:
Az adott hónap során
ellátott betegek

Ellátást a beteg megkapta a jelentõ intézményben normál rend szerint
Ellátást a beteg megkapta a jelentõ intézményben, de valamilyen szakmai ok
miatt a listához képest elõrehozva
Ellátást a beteg megkapta, de nem a jelentõ intézményben (és errõl az
intézmény tudomást szerzett)
Az adott hónap során
Halasztás szakmai okokból (ideiglenes alkalmatlanság)
nem ellátott betegek
Halasztás kapacitáshiány miatt
Halasztás a beteg kérésére
A beteg nem jelent meg
Egyéb okból aktualitását vesztette
Nincs esemény (várakozás)
** Események dátuma: Csak igénybevett ellátás esetén kitöltendõ.

Esemény
dátuma
[ééééhhnn]**

NOR
ELO
MAS
HSZ
HKH
HBK
NJM
EOA
NES

Betegfogadási listáról szóló jelentés az Egészségbiztosítási Felügyelet részére
(Járóbeteg-ellátás esetén szakrendelésenként, fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén beavatkozási típusonként)
A jelentés adattartalma a következõ:
Intézmény
kódja

Intézmény
telephelye

* Események:
Az adott hónap során
ellátott betegek

Az adott hónap során
nem ellátott betegek

** Esemény dátuma:

Szakrendelés
(járó)/
Beavatkozástípus (fekvõ)

Listára kerülés
dátuma
[éééé/hh/nn]

Napi
sorszám

Azonnali (akut)
beavatkozás (A)
/Halasztható
beavatkozás (H)

Esemény*

Ellátást a beteg megkapta a jelentõ intézményben normál rend szerint
Ellátást a beteg megkapta a jelentõ intézményben, de valamilyen szakmai ok
miatt a listához képest elõrehozva
Ellátást a beteg megkapta, de nem a jelentõ intézményben (és errõl az
intézmény tudomást szerzett)
Halasztás szakmai okokból (ideiglenes alkalmatlanság)
Halasztás kapacitáshiány miatt
Halasztás a beteg kérésére
A beteg nem jelent meg
Egyéb okból aktualitását vesztette
Nincs esemény (várakozás)
Csak igénybevett ellátás estén kitöltendõ.

Esemény
dátuma
[ééééhhnn]**

NOR
ELO
MAS
HSZ
HKH
HBK
NJM
EOA
NES
,,
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Egészségügyi és egyéb miniszteri rendeletek
és utasítások
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a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló
23/2002. (V. 9.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.

Az egészségügyi miniszter
1/2008. (I. 4.) EüM
rendelete
az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló
23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosításáról
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
247. §-a (2) bekezdésének o) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján – összhangban a 2002. évi VI. törvénnyel
kihirdetett, az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány
alkalmazására tekintettel történõ védelmérõl szóló Oviedói Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi
lény klónozásának tilalmáról szóló Kiegészítõ Jegyzõkönyve rendelkezéseivel, továbbá figyelemmel az Orvosok Világszövetsége által elfogadott Helsinki Nyilatkozatra –, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának

2. §
Az EüM rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet
2. számú melléklete lép.

3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.
Dr. Horváth Ágnes s. k.,
egészségügyi miniszter

1. számú melléklet az 1/2008. (I. 4.) EüM rendelethez
„1. számú melléklet a 23/2002. (V. 9.) EüM rendelethez
A regionális kutatásetikai bizottságok illetékességi területe
A kutatást végzõ, illetve engedélyezõ
egészségügyi intézmény megnevezése

A bizottság megnevezése

1. Semmelweis Egyetem és intézményei,
Pest megyei és az Egészségügyi Minisztériumnak
a fõváros területén lévõ közvetlen felügyelete alatt
álló egészségügyi intézmények

Semmelweis Egyetem Regionális, Intézményi Tudományos
és Kutatásetikai Bizottság

2. Magyar Honvédség, Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium egészségügyi
intézményei, Vasút-egészségügyi intézmények

Állami Egészségügyi Központ Intézményi és Regionális
Kutatásetikai Bizottság

3. Pesti székhellyel rendelkezõ egyéb
egészségügyi intézmények

Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai és Péterffy Sándor utcai
Kórházak Közös Regionális Tudományos és Kutatásetikai
Bizottsága

4. Budai székhellyel rendelkezõ egyéb
egészségügyi intézmények

Fõvárosi Önkormányzat Szt. Imre és Szt. János Kórházak
közös Regionális Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága

5. Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében lévõ egészségügyi intézmények

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Regionális Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága

6. Baranya, Somogy és Tolna megyében lévõ
egészségügyi intézmények

Pécsi Tudományegyetem Orvos- és Egészségtudományi
Koordinációs Központ Regionális Tudományos és
Kutatásetikai Bizottsága
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A kutatást végzõ, illetve engedélyezõ
egészségügyi intézmény megnevezése

2. szám
A bizottság megnevezése

7. Csongrád, Bács-Kiskun, Békés és
Jász-Nagykun-Szolnok megyében lévõ
egészségügyi intézmények, a 2. sorban
meghatározott egészségügyi intézmények
kivételével

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvosés Gyógyszerésztudományi Centrum Regionális Tudományos
és Kutatásetikai Bizottsága

8. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád
megyében lévõ egészségügyi intézmények

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kórháza
Regionális Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága

9. Vas, Zala és Veszprém megyében lévõ
egészségügyi intézmények

Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs
és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktatókórház Regionális
Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága, Szombathely

10. Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom
és Fejér megyében lévõ egészségügyi intézmények

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Petz Aladár
Kórháza, Gyõr, Regionális Tudományos és Kutatásetikai
Bizottsága”

2. számú melléklet az 1/2008. (I. 4.) EüM rendelethez
„3. számú melléklet a 23/2002. (V. 9.) EüM rendelethez
Az igazgatási szolgáltatási díjakra jogosult szervezetek és bankszámlaszámuk
Illetékességi terület

Az engedélyezõ szerv megnevezése

Számlaszám

1. Több regionális kutatásetikai bizottság
illetékességi területébe tartozó vizsgálat
esetében vagy jogorvoslati eljárásban

Egészségügyi Tudományos Tanács
Tudományos és Kutatásetikai Bizottság

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet
10032000-01491728

2. Amennyiben az Egészségügyi
Tudományos Tanács Tudományos és
Kutatásetikai Bizottsága végzi az elsõfokú
eljárást, a jogorvoslati eljárásban

Egészségügyi Tudományos Tanács Elnökség

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet
10032000-01491728

3. Semmelweis Egyetem és intézményei,
Pest megyei és az Egészségügyi
Minisztériumnak a fõváros területén lévõ
közvetlen felügyelete alatt álló egészségügyi
intézmények

Semmelweis Egyetem Regionális, Intézményi 10032000-00282819
Tudományos és Kutatásetikai Bizottság

4. Magyar Honvédség, Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium egészségügyi
intézményei, Vasút-egészségügyi
intézmények

Állami Egészségügyi Központ Intézményi
és Regionális Kutatásetikai Bizottság

11784009-15492564

5. Pesti székhellyel rendelkezõ egyéb
egészségügyi intézmények

Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai és
Péterffy Sándor utcai Kórházak közös
Regionális Tudományos és Kutatásetikai
Bizottsága

11784009-15492674

6. Budai székhellyel rendelkezõ egyéb
egészségügyi intézmények

Fõvárosi Önkormányzat Szt. Imre és
Szt. János Kórházak közös Regionális
Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága

10032000-00290469

2. szám

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Illetékességi terület

7. Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében lévõ egészségügyi intézmények
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Az engedélyezõ szerv megnevezése

Számlaszám

Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudományi Centrum Regionális
Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága

10034002-00282981

8. Baranya, Somogy és Tolna megyében lévõ Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi
10024003-00283236
egészségügyi intézmények
és Egészségtudományi Koordinációs Központ
Regionális Tudományos és Kutatásetikai
Bizottsága
9. Csongrád, Bács-Kiskun, Békés és
Jász-Nagykun-Szolnok megyében lévõ
egészségügyi intézmények, a 4. sorban
meghatározott egészségügyi intézmények
kivételével

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi
Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi
Centrum Regionális Tudományos és
Kutatásetikai Bizottsága

10028007-00282802

10. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és
Nógrád megyében lévõ egészségügyi
intézmények

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Kórháza Regionális
Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága

11994002-06066651

11. Vas, Zala és Veszprém megyében lévõ
egészségügyi intézmények

Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános,
Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház,
Egyetemi Oktatókórház Regionális
Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága,
Szombathely

11747006-15420026

12. Gyõr-Moson-Sopron,
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Komárom-Esztergom és Fejér megyében lévõ Petz Aladár Kórháza, Gyõr, Regionális
egészségügyi intézmények
Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága

10200249-33018597”

Az egészségügyi miniszter
2/2008. (I. 8.) EüM
rendelete
a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezõen
készletben tartandó termékekrõl
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
77. §-a (2) bekezdésének b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a
következõket rendelem el:
1. §
E rendelet hatálya a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi
XCVIII. törvény 3. §-ának p)–s) pontjaiban meghatározott
gyógyszertárakra (a továbbiakban együtt: gyógyszertár)
terjed ki.

2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) gyógyszer: az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény
(a továbbiakban: Gytv.) 1. § 1. pontja szerinti termék,
b) magisztrális gyógyszer: a Gytv. 1. § 2. pontja szerinti
termék,
c) tápszer: a különleges táplálkozási célú élelmiszerekrõl szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet, az anyatej-helyettesítõ és az anyatej-kiegészítõ tápszerekrõl szóló
23/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet, valamint a speciális
gyógyászati célra szánt tápszerekrõl szóló 24/2003. (V. 9.)
ESZCSM rendelet szerinti termék,
d) súlyponti kórház: az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 1. számú
melléklete szerinti országos feladatkörû speciális intézetek és súlyponti kórházak,
e) napi terápiás költség: a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának
szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet
2. §-ának u) pontja szerinti fogalom.
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3. §

(1) Kizárólag gyógyszertárban forgalmazhatók – a
(2)–(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével –
a) a – 4. § a) pontjában foglalt gyógyszerek kivételével – Magyarországon az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI) által, valamint a 726/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai
Bizottság által forgalomba hozatalra engedélyezett embergyógyászati gyógyszerek;
b) az OGYI által kizárólag gyógyszertári forgalmazásra
engedélyezett, gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású
anyagok és készítmények;
c) az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM
rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának (5) bekezdése
alapján bejelentett, illetve 4. §-ában meghatározott engedély alapján behozatalra engedélyezett gyógyszerek;
d) a gyógyászati célra engedélyezett, a hatályos Magyar,
illetve Európai Gyógyszerkönyvben (a továbbiakban együtt:
Gyógyszerkönyv) szereplõ
da) gyógyszeranyagok,
db) drogok;
e) a Gyógyszerkönyvben és a hatályos Szabványos
Vényminták Gyûjteményében (Formulae Normales,
a továbbiakban: Fo-No) szereplõ magisztrális gyógyszerek;
f) orvosi vényen rendelt egyedi összetételû (magisztrális) gyógyszerek;
g) azok a tápszerek, melyek árához – ha a külön jogszabályban meghatározott hatóság társadalombiztosítási támogatást állapított meg – támogatást vesznek igénybe.
(2) Fiókgyógyszertárban – a külön jogszabály alapján
fokozottan ellenõrzött szernek minõsülõ, kábítószert és
pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerek kivételével –
kizárólag az (1) bekezdés a) pontja szerinti gyógyszerek,
az (1) bekezdés b) pontja szerinti anyagok és készítmények, az (1) bekezdés e) pontja szerinti gyógyszerek közül
a Gyógyszerkönyvben és a Fo-No-ban meghatározott
összetételû, felhasználásra kész kiszerelésben lévõ gyógyszerek, az (1) bekezdés g) pontja szerinti tápszerek, valamint a 4. § szerinti termékek tarthatók, illetve forgalmazhatók.
(3) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti gyógyszerek abban
az esetben forgalmazhatók fiókgyógyszertárban, ha
a) a fiókgyógyszertár rendelkezik a külön jogszabály
által közforgalmú gyógyszertárak számára a gyógyszerkészítéshez elõírt feltételekkel, vagy
b) a közforgalmú gyógyszertár által készített magisztrális gyógyszerek kiszállításáról a közforgalmú gyógyszertár vagy a fiókgyógyszertár gondoskodik.
(4) Kézigyógyszertárban – a külön jogszabály alapján
fokozottan ellenõrzött szernek minõsülõ, kábítószert és
pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerek kivételével –
kizárólag az (1) bekezdés a) pontja szerinti gyógyszerek,

2. szám

az (1) bekezdés e) pontja szerinti gyógyszerek közül a
Gyógyszerkönyvben és a Fo-No-ban meghatározott összetételû, felhasználásra kész kiszerelésben lévõ gyógyszerek, valamint az (1) bekezdés g) pontja szerinti tápszerek
tarthatók, illetve forgalmazhatók.
(5) A HIV, valamint a hepatitisz B, C és D diagnosztizálására szolgáló in vitro diagnosztikumok (gyorstesztek) csak
intézeti gyógyszertárban tarthatóak fekvõbeteg-gyógyintézeti felhasználásra.

4. §
Gyógyszertárban – a kézigyógyszertár kivételével – a
3. §-ban meghatározott gyógyszereken túl csak az alábbi
termékek tarthatók és forgalmazhatók:
a) az OGYI által forgalomba hozatalra és gyógyszertáron kívül is forgalmazásra engedélyezett gyógyszerek;
b) a Magyar Köztársaság területén gyártott vagy forgalmazott és alkalmazott, az orvostechnikai eszközökrõl szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl szóló 8/2003. (III. 13.)
ESZCSM rendelet szerinti követelményeknek megfelelõ
ba) sorozatgyártású gyógyászati segédeszközök – külön
jogszabályban meghatározott szakképesítés hiányában,
bb) a ba) pontban nem szereplõ gyógyászati segédeszközök is – a külön jogszabályban meghatározott szakképesítés birtokában,
bc) sebészeti varróanyagok, kötszerek,
bd) orvosi kézimûszerek, eszközök,
be) in vitro diagnosztikumok a radioaktív diagnosztikumok és a 3. § (5) bekezdésében meghatározott diagnosztikumok kivételével;
c) az illetékes egészségügyi hatóság által engedélyezett,
illetve oda bejelentett
ca) beteg- és csecsemõápolási cikkek,
cb) egészségügyi felhasználás céljára alkalmasnak minõsített – minõségi tanúsítvánnyal rendelkezõ – termékek,
cc) orvosi, laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges
vegyszerek, vegyszeroldatok,
cd) gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású anyagok
és készítmények,
ce) fertõtlenítõszerek,
cf) a betegségek megelõzésére, az egészségügyi kultúra
fejlesztésére alkalmas, a személyes beteg-gyógyszerész
kapcsolatot erõsítõ termékek;
d) gyógy- és ásványvizek;
e) palackozott ivóvíz;
f) teák, gyógyteák;
g) külön jogszabályban meghatározottak szerinti engedéllyel forgalomba hozatalra engedélyezett állatgyógyászati készítmények és premixek;
h) rovarcsípés megelõzésére és kezelésére szolgáló,
forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ külsõleges
készítmények;
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i) a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási,
forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt kozmetikai fõcsoportba tartozó készítmények;
j) az étrend-kiegészítõkrõl szóló 37/2004. (IV. 26.)
ESZCSM rendelet hatálya alá tartozó termékek;
k) nyomdai vagy elektronikus úton elõállított egészségügyi felvilágosító, tájékoztató, egészséges életmóddal,
prevencióval, betegségek kezelésével kapcsolatos, gyógyszerészi gondozást támogató könyvek, kiadványok, brosúrák, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ), illetve a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet által egészségügyi témájúnak minõsített
kiadványok;
l) közegészségügyi vizsgálati tartályok;
m) tápszerek;
n) kontaktlencse tárolásához és tisztításához szükséges
oldatok, folyadékok, edények;
o) olvasó- és tartalékszemüvegek, napszemüvegek.

5. §
(1) A gyógyszertárból a gyógyszer, egyéb termék kiszolgáltatója a beteg, az egészségügyi intézmény, az orvos
által igényelt gyógyszert vagy egyéb terméket az R.-ben
foglalt szabályok figyelembevételével a gyógyszertárban
tartott és forgalmazott gyógyszerkészletbõl, illetve termékkészletbõl (a továbbiakban együtt: készlet) köteles kiadni.
(2) Ha a gyógyszerész, szakasszisztens az (1) bekezdés
szerint igényelt gyógyszert vagy egyéb terméket a meglévõ készletbõl nem tudja kiadni, a helyettesítés felajánlását
követõen, a beszerzés lehetséges legkorábbi idõpontjának
megjelölésével köteles a beszerzést felajánlani.
(3) Referenciagyógyszer esetén a (2) bekezdés szerinti
beszerzés idõtartama nem haladhatja meg a 24 órát, de legkésõbb a gyógyszertár szolgálati rendje szerinti következõ
nyitvatartási napra a beszerzésnek teljesülnie kell.

6. §
(1) Valamennyi
a) intézeti gyógyszertár köteles human anti-tetanusz
immunglobulint,
b) intézeti és közforgalmú gyógyszertár köteles adszorbeált tetanusz toxoidot
készletében tartani.
(2) A hazánkban honos viperafajták marása elleni szérum kötelezõ készletben tartására az ÁNTSZ területileg
illetékes regionális intézetének tisztifõgyógyszerésze ha-
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tározattal jelöli ki a hazánkban honos viperafajták elõfordulási helyéhez legközelebbi súlyponti kórház, illetve kórházak intézeti gyógyszertárát.
(3) Az ÁNTSZ a (2) bekezdés szerinti gyógyszerek
készletben tartására kötelezett súlyponti kórházak intézeti gyógyszertárainak jegyzékét honlapján, valamint az
Egészségügyi Minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi.

7. §
(1) Az intézeti gyógyszertár készletének összetételét,
mértékét az intézet vezetõ fõgyógyszerésze az intézet által
ellátott feladatok figyelembevételével határozza meg a külön jogszabályban meghatározott gyógyszerterápiás bizottság bevonásával.
(2) Fekvõbeteg-gyógyintézetben csak az intézeti gyógyszertár által beszerzett és regisztrált, illetve kiszolgáltatott
gyógyszerek tarthatók és alkalmazhatók.
(3) A közvetlen lakossági gyógyszerellátást is végzõ
intézeti gyógyszertár a járóbeteg-ellátás biztosításához szükséges gyógyszer- és termékkészletét elkülönítetten rendeli, tárolja és tartja nyilván.

8. §
(1) E rendelet 2008. február 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a gyógyszertárban forgalmazható termékekrõl szóló
43/1996. (XI. 29.) NM rendelet,
b) a gyógyszertárban forgalmazható termékekrõl szóló
43/1996. (XI. 29.) NM rendelet módosításáról szóló
13/1998. (IV. 22.) NM rendelet, 15/2001. (IV. 27.) EüM
rendelet, 22/2002. (XII. 28. ) ESZCSM rendelet,
c) a gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló
54/1999. (XI. 12.) EüM rendelet módosításáról szóló
9/2004. (XII. 15.) EüM rendelet 3. §-ának (2) bekezdése.
(3) E rendelet 6. §-ának (2) bekezdésében foglalt kijelölést az ÁNTSZ területileg illetékes regionális intézetének
tisztifõgyógyszerésze e rendelet hatálybalépését követõ
30 napon belül elvégzi és a határozat meghozatalát követõ
15 napon belül közzéteszi.
(4) A (2) bekezdés e rendelet hatálybalépését követõ
30. napon hatályát veszti.
Dr. Horváth Ágnes s. k.,
egészségügyi miniszter
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Az egészségügyi miniszter
3/2008. (I. 11.) 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 d) pont da) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következõket rendelem el:

1. §
A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási,
for gal ma zá si fel té te le i rõl és köz egész ség ügyi ellenõr zésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 15. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ szövegrész 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, a 2003/15/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 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;”

2. §
Az R. 2. számú melléklete az 1. számú melléklet szerint
módosul.

2. szám
3. §

(1) Az R. 3. számú mellékletének 1. részében a 8. és
9. referencia számú sorok a 2. számú melléklet 1. pontja
szerint módosulnak.
(2) Az R. 3. számú mellékletének 1. részében a 26–43.,
valamint a 47. és 56. referencia számú sorok a 2. számú
melléklet 2. pontja szerint módosulnak.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba
azzal, hogy a (7) bekezdés rendelkezéseit 2008. január 1.
napjától kell alkalmazni.
(2) A 2. §, a 3. § (1) bekezdése, a 2. számú melléklet
1. pontja és a (6) bekezdés 2008. június 18-án lép hatályba.
(3) A 3. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 2. pontja
2009. január 19-én lép hatályba.
(4) Az 1–2. §, a 3. § (1) bekezdése és a 2. számú melléklet 1. pontja, valamint a (2), (6)–(8) bekezdés 2008. június
19-én hatályát veszti.
(5) Ez a rendelet 2009. január 20-án hatályát veszti.
(6) Az R. 3. számú melléklet 2. részében az 1., 2., 8., 13.,
15., 30., 41., 43., 45., 46., 51., 52., 53. és 54. referencia számú
sorok hatályukat vesztik.
(7) Az R. 3. számú melléklete 2. részében a 3., 4., 5., 6.,
7., 9., 10., 11., 12., 14., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25.,
26., 27., 28., 29., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 44.,
47., 48., 49., 50., 55., 56., 57., 58., 59. és 60. referencia számú
sorokban a g) oszlopban a „2007. 12. 31.” szövegrész helyébe a „2009. 12. 31.” szöveg lép.
(8) Az R.
a) 5. § (2) bekezdésében az „a Fodor József Országos
Közegészségügyi Központ Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetét” szövegrész helyébe az „az
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetet”
szöveg,
b) 11. § (8) bekezdésének b) pontjában a „21., 24.” szövegrész helyébe a „21., 22., 24.” szöveg
lép.

2. szám
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(9) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2007/17/EK irányelve (2007. március 22.) a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK
tanácsi irányelv III. és VI. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítása céljából való módosításáról,
b) a Bizottság 2007/53/EK irányelve (2007. augusztus 29.) a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítása céljából való módosításáról,
c) a Bizottság 2007/54/EK irányelve (2007. augusztus 29.) a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez
történõ hozzáigazítása céljából való módosításáról,
d) a Bizottság 2007/67/EK irányelve (2007. november 22.) a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítása céljából való módosításáról.
Dr. Horváth Ágnes s. k.,
egészségügyi miniszter

1. számú melléklet
a 3/2008. (I. 11.) EüM rendelethez
Az R. 2. számú melléklete a következõ referencia számú
sorokkal egészül ki:
„1244. 1-Metil-2,4,5-trihidroxibenzol (CAS-szám 112409-0) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1245. 2,6-Dihidroxi-4-metilpiridin (CAS-szám 466416-8) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1246. 5-Hidroxi-1,4-benzodioxán (CAS-szám 1028836-5) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1247. 3,4-Metiléndioxifenol (CAS-szám 533-31-3) és
sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1248. 3,4-Metiléndioxianilin (CAS-szám 14268-66-7)
és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás
esetén
1249. Hidroxipiridinon (CAS-szám 822-89-9) és sói,
hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1250. 3-Nitro-4-aminofenoxietanol (CAS-szám 5098274-6) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás
esetén
1251. 2-Metoxi-4-nitrofenol (CAS-szám 3251-56-7)
(4-Nitroguajakol) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1252. C.I. Acid Black 131 (CAS-szám 12219-01-1) és
sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1253. 1,3,5-Trihidroxibenzol (CAS-szám 108-73-6)
(Floroglucin) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ
alkalmazás esetén
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1254. 1,2,4-Benzoltriacetát (CAS-szám 613-03-6) és
sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1255. Etanol, 2,2’-iminobisz-, epiklórhidrinnel és
2-nitro-1,4-benzoldiaminnal kapott reakciótermékek
(CAS-szám 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue
No. 5) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1256. N-Metil-1,4-diaminoantrakinon,
epiklórhidrinnel és monoetanolaminnal kapott reakciótermékek
(CAS-szám 158571-57-4) (HC Blue No. 4) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1257. 4-Aminobenzolszulfonsav (CAS-szám 12157-3) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1258. 3,3’-((Szulfonilbisz(2-nitro-4,1-fenilén)imino)
bisz(6-(fenilamino)) benzolszulfonsav és sói, hajfestékek
összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1259. 3(vagy 5)-((4-(Benzilmetilamino)fenil)azo)1,2-(or1,4)-dimetil-1H-1,2,4-triazolium és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1260. 2,2’-((3-Klór-4-((2,6-diklór-4-nitrofenil)azo)fenil)imino)biszetanol (CAS-szám 23355-64-8) (Disperse
Brown 1) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1261. Benzotiazolium, 2-[[4-[etil(2-hidroxietil)amino]fenil]azo]-6-metoxi-3-metil- és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1262. 2-[(4-Klór-2-nitrofenil)azo]-N-(2-metoxifenil)3-oxobutanamid (CAS-szám 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1263. 2,2’-[(3,3’-Diklór[1,1’-bifenil]-4,4’-diil)bisz
(azo)]bisz[3-oxo-N-fenilbutanamid] (CAS-szám 635885-6) (Pigment Yellow 12) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1264. 2,2’-(1,2-Eténdiil)bisz[5-((4-etoxifenil)azo]benzolszulfonsav) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ
alkalmazás esetén
1265. 2,3-Dihidro-2,2-dimetil-6-[(4-(fenilazo)-1-naftalenil)azo]-1H-pirimidin (CAS-szám 4197-25-5) (Solvent Black 3) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ
alkalmazás esetén
1266. 3(vagy
5)-[[4-[(7-Amino-1-hidroxi-3-szulfonato-2-naftil)azo]-1-naftil]azo]szalicilsav és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1267. 2-Naftalénszulfonsav, 7-(benzoilamino)-4-hidroxi-3-[[4-[(4-szulfofenil)azo]fenil]azo]- és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1268. (m-((7,7’-Iminobisz(4-hidroxi-3-((2-hidroxi-5(N-metilszulfamoil)fenil)azo)Naftalén-2-szulfonato))
(6-)))dikuprát(2-) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1269. 3-[(4-(Acetilamino)fenil)azo]-4-hidroxi7-[[[[5-hidroxi-6-(fenilazo)-7-szulfo-2-naftalenil]amino]
karbonil]amino]-2-Naftalénszulfonsav és sói, hajfestékek
összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
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1270. 2-Naftalénszulfonsav,
7,7’-(karbonildiimino)bisz(4-hidroxi-3-[[2-szulfo-4-[(4-szulfofenil)azo]fenil]azo]-, (CAS-szám 25188-41-4) és sói, hajfestékek
összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1271. Etánaminium, N-(4-[bisz[4-(dietilamino)fenil]
metilén]-2,5-ciklohexadién-1-ilidén)-N-etil- és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1272. 3H-Indolium, 2-[[(4-metoxifenil)metilhidrazono]metil]-1,3,3-trimetil- és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1273. 3H-Indolium, 2-(2-((2,4-dimetoxifenil)amino)
etenil)-1,3,3-trimetil- és sói, hajfestékek összetevõjeként
történõ alkalmazás esetén
1274. Oldható nigrozin-szesz (CAS-szám 11099-03-9)
(Solvent Black 5), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1275. Fenoxazin-5-ium, 3,7-bisz(dietilamino)-, (CASszám 47367-75-9) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1276. Benzo[a]fenoxazin-7-ium, 9-(dimetilamino)- és
sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1277. 6-Amino-2-(2,4-dimetilfenil)-1H-benz[de]izokinolin-1,3(2H)-dion (CAS-szám 2478-20-8) (Solvent
Yellow 44) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1278. 1-Amino-4-[[4-[(dimetilamino)metil]fenil]amino]antrakinon (CAS-szám 12217-43-5) és sói, hajfestékek
összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1279. Laccaic Acid (CI Natural Red 25) (CAS-szám
60687-93-6) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ
alkalmazás esetén
1280. Benzolszulfonsav, 5-[(2,4-dinitrofenil)amino]2-(fenilamino)-, (CAS-szám 15347-52-1) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1281. 4-[(4-Nitrofenil)azo]anilin (CAS-szám 73040-5) (Disperse Orange 3) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1282. 4-Nitro-m-feniléndiamin (CAS-szám 513158-8) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1283. 1-Amino-4-(metilamino)-9,10-antracéndion
(CAS-szám 1220-94-6) (Disperse Violet 4) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1284. N-Metil-3-nitro-p-feniléndiamin
(CAS-szám
2973-21-9) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1285. N1-(2-Hidroxietil)-4-nitro-o-feniléndiamin
(CAS-szám 56932-44-6) (HC Yellow No. 5) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1286. N1-(Tris(hidroximetil))metil-4-nitro-1,2-feniléndiamin (CAS-szám 56932-45-7) (HC Yellow No. 3) és sói,
hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1287. 2-Nitro-N-hidroxietil-p-anizidin
(CAS-szám
57524-53-5) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ
alkalmazás esetén

2. szám

1288. N,N’-Dimetil-N-Hidroxietil-3-nitro-p-feniléndiamin (CAS-szám 10228-03-2) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1289. 3-(N-Metil-N-(4-metilamino-3-nitrofenil)amino)
propán-1,2-diol (CAS-szám 93633-79-5) és sói, hajfestékek
összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1290. 4-Etilamino-3-nitrobenzoesav
(CAS-szám
2788-74-1) (N-Etil-3-Nitro PABA) és sói, hajfestékek
összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1291. (8-[(4-Amino-2-nitrofenil)azo]-7-hidroxi2-naftil)trimetilammonium és sói, kivéve Basic Red 118
(CAS-szám 71134-97-9), szennyezõdésként a Basic
Brown 17-ben, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1292. 5-((4-(Dimetilamino)fenil)azo)-1,4-dimetil-1H1,2,4-triazolium és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1293. m-Feniléndiamin, 4-(fenilazo)-, (CAS-szám
495-54-5) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1294. 1,3-Benzoldiamin, 4-metil-6-(fenilazo)- és sói,
hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1295. 2,7-Naftaléndiszulfonsav,
5-(acetilamino)4-hidroxi-3-((2-metilfenil)azo)- és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1296. 4,4’-[(4-Metil-1,3-fenilén)bisz(azo)]bisz([6-metil-1,3-benzoldiamin] (CAS-szám 4482-25-1) (Basic
Brown 4) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1297. Benzolaminium, 3-[[4-[[diamino(fenilazo)fenil]
azo]-2-metilfenil]azo]-N,N,N-trimetil- és sói, hajfestékek
összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1298. Benzolaminium, 3-[[4-[[diamino(fenilazo)fenil]
azo]-1-naftalenil]azo]-N,N,N-trimetil- és sói, hajfestékek
összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1299. Etánaminium, N-[4-[(4-(dietilamino)fenil)fenilmetilén]-2,5-ciklohexadién-1-ilidén]-N-etil- és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1300. 9,10-Antracéndion,
1-[(2-hidroxietil)amino]
-4-(metilamino)- (CAS-szám 86722-66-9) származékai és
sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1301. 1,4-Diamino-2-metoxi-9,10-antracéndion
(CAS-szám 2872-48-2) (Disperse Red 11) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1302. 1,4-Dihidroxi-5,8-bisz([(2-hidroxietil)amino]
antrakinon (CAS-szám 3179-90-6) (Disperse Blue 7) és
sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1303. 1-[(3-Aminopropil)amino]-4-(metilamino)antrakinon és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1304. N-[6-[(2-Klór-4-hidroxifenil)imino]-4-metoxi3-oxo-1,4-ciklohexadién-1-il]acetamid
(CAS-szám
66612-11-1) (HC Yellow No. 8) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1305. [6-[[3-Klór-4-(metilamino)fenil]imino]-4-metil3-oxociklohexa-1,4-dien-1-il]urea (CAS-szám 56330-
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88-2) (HC Red No. 9) és sói, hajfestékek összetevõjeként
történõ alkalmazás esetén
1306. Fenotiazin-5-ium, 3,7-bisz(dimetilamino)-, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1307. 4,6-Bisz(2-Hidroxietoxi)-m-Feniléndiamin és
sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1308. 5-Amino-2,6-Dimetoxi-3-Hidroxipiridin (CASszám 104333-03-1) és sói, hajfestékek összetevõjeként
történõ alkalmazás esetén
1309. 4,4’-Diaminodifenilamin (CAS-szám 537- 65-5)
és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás
esetén
1310. 4-Dietilamino-o-toluidin (CAS-szám 148-71-0)
és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás
esetén
1311. N,N-Dietil-p-feniléndiamin (CAS-szám 9305-0) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1312. N,N-Dimetil-p-feniléndiamin (CAS-szám 9998-9) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1313. Toluol-3,4-Diamin (CAS-szám 496-72-0) és sói,
hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1314. 2,4-Diamino-5-metilfenoxietanol (CAS-szám
141614-05-3) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ
alkalmazás esetén
1315. 6-Amino-o-krezol (CAS-szám 17672-22-9) és
sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1316. Hidroxietilaminometil-p-aminofenol
(CASszám 110952-46-0) és sói, hajfestékek összetevõjeként
történõ alkalmazás esetén
1317. 2-Amino-3-nitrofenol (CAS-szám 603-85-0) és
sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
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1318. 2-Klór-5-nitro-N-hidroxietil-p-feniléndiamin
(CAS-szám 50610-28-1) és sói, hajfestékek összetevõjeként
történõ alkalmazás esetén
1319. 2-Nitro-p-feniléndiamin (CAS-szám 5307- 14-2)
és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás
esetén
1320. Hidroxietil-2,6-dinitro-p-anizidin (CAS-szám
122252-11-3) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ
alkalmazás esetén
1321. 6-Nitro-2,5-piridindiamin (CAS-szám 6982583-8) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1322. Fenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimetil-5-fenil- és
sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1323. 3-Hidroxi-4-[(2-hidroxinaftil)azo]-7-nitronaftalén-1-szulfonsav (CAS-szám 16279-54-2) és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1324. 3-[(2-nitro-4-(trifluorometil)fenil)amino]propán1,2-diol (CAS-szám 104333-00-8) (HC Yellow No. 6) és sói,
hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1325. 2-[(4-Klór-2-nitrofenil)amino]etanol
(CASszám 59320-13-7) (HC Yellow No. 12) és sói, hajfestékek
összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1326. 3-[[4-[(2-Hidroxietil)Metilamino]-2-Nitrofenil]
Amino]-1,2-Propándiol (CAS-szám 173994-75-7) és sói,
hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1327. 3-[[4-[Etil(2-Hidroxietil)Amino]-2-Nitrofenil]
Amino]-1,2-Propándiol (CAS-szám 114087-41-1) és sói,
hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1328. Etánaminium, N-[4-[[4-(dietilamino)fenil][4(etilamino)-1-naftalenil]metilén]-2,5-ciklohexadién-1-ilidén]-N-etil- és sói, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén”
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2. számú melléklet a 3/2008. (I. 11.) EüM rendelethez
1. Az R. 3. számú melléklete 1. részének a 8. és 9. referencia számú sorai helyébe a következõ sorok lépnek:
Korlátozások
[Referenciaszám
a

„8

b

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
Methilfeniléndiaminok
és N-szubsztituált származékaik
és sóik (1) a 2. számú melléklet
364-es, 1310-es és 1313-as
anyagának kivételével

alkalmazási terület és/vagy felhasználás
c

maximálisan megengedett koncentráció
a végtermékben

egyéb korlátozások és követelmények

d

e

Címkére felírandó felhasználási feltételek
és figyelmeztetések
f]

Hajfesték színezõ oxidáló anyagai
a) általános használat
b) szakipari használat

6% szabad bázisra számítva

a) Allergiás reakciót válthat ki
Feniléndiaminokat tartalmaz
Nem használható szempillaés szemöldökfestésre
b) Csak szakipari használatra
Feniléndiaminokat tartalmaz
Allergiás reakciót válthat ki
Megfelelõ kesztyû használandó

Hajfesték oxidáló színezõ anyagai
a) általános használat
b) szakipari használat

10% szabad bázisra számítva

a) Allergiás reakciót válthat ki
Feniléndiaminokat tartalmaz
Nem használható szempilla- és
szemöldökfestésre
b) Csak szakipari használatra
Feniléndiaminokat tartalmaz
Allergiás reakciót válthat ki
Megfelelõ kesztyû használandó”
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Hatóanyag neve

2. szám

2. szám

2. Az R. 3. számú melléklete 1. részének
a) a 26–43. referencia számú sorai helyébe a következõ sorok lépnek:
Korlátozások
[Referenciaszám

Hatóanyag neve

a

b

alkalmazási terület és/vagy felhasználás

maximálisan megengedett koncentráció
a végtermékben

egyéb korlátozások és követelmények

Címkére felírandó felhasználási feltételek
és figyelmeztetések

c

d

e

f]

Ammónium monofluorofoszfát

Szájhigiénés termékek

0,15% F-ra számítva.
A mellékletben engedélyezett
fluorid vegyületek keveréke esetén
a teljes F koncentráció nem
haladhatja meg a 0,15%-ot

27

Nátrium monofluorofoszfát

ua.

0,15% ua.

Ammónium monofluorofoszfátot
tartalmaz
A 0,1–0,15% fluoridot tartalmazó
fogkrémek esetében, ha a címkézés
nem tartalmaz gyermekeknek szóló
ellenjavallatot (pl. „csak felnõttek
számára ajánlott”), 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!
Nátrium monofluorofoszfátot
tartalmaz
A 0,1–0,15% fluoridot tartalmazó
fogkrémek esetében, ha a címkézés
nem tartalmaz gyermekeknek szóló
ellenjavallatot (pl. „csak felnõttek
számára ajánlott”), 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!
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Hatóanyag neve

a

b

alkalmazási terület és/vagy felhasználás

maximálisan megengedett koncentráció
a végtermékben

egyéb korlátozások és követelmények

Címkére felírandó felhasználási feltételek
és figyelmeztetések

c

d

e

f]

Kálium monofluorofoszfát

ua.

0,15% ua.

29

Kalcium monofluorofoszfát

ua.

0,15% ua.

Kálium monofluorofoszfátot
tartalmaz
A 0,1–0,15% fluoridot tartalmazó
fogkrémek esetében, ha a címkézés
nem tartalmaz gyermekeknek szóló
ellenjavallatot (pl. „csak felnõttek
számára ajánlott”), 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!
Kalcium monofluorofoszfátot
tartalmaz
A 0,1–0,15% fluoridot tartalmazó
fogkrémek esetében, ha a címkézés
nem tartalmaz gyermekeknek szóló
ellenjavallatot (pl. „csak felnõttek
számára ajánlott”), 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!
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Korlátozások
[Referenciaszám

2. szám

Hatóanyag neve

a

b

alkalmazási terület és/vagy felhasználás

maximálisan megengedett koncentráció
a végtermékben

egyéb korlátozások és követelmények

Címkére felírandó felhasználási feltételek
és figyelmeztetések

c

d

e

f]

Kalcium fluorid

ua.

0,15% ua.

31

Nátrium fluorid

ua.

0,15% ua.

Kalcium fluoridot tartalmaz
A 0,1–0,15% fluoridot tartalmazó
fogkrémek esetében, ha a címkézés
nem tartalmaz gyermekeknek szóló
ellenjavallatot (pl. „csak felnõttek
számára ajánlott”), 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!
Nátrium fluoridot tartalmaz
A 0,1–0,15% fluoridot tartalmazó
fogkrémek esetében, ha a címkézés
nem tartalmaz gyermekeknek szóló
ellenjavallatot (pl. „csak felnõttek
számára ajánlott”), 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!
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Korlátozások
[Referenciaszám

293

Hatóanyag neve

a

b

alkalmazási terület és/vagy felhasználás

maximálisan megengedett koncentráció
a végtermékben

egyéb korlátozások és követelmények

Címkére felírandó felhasználási feltételek
és figyelmeztetések

c

d

e

f]

Kálium fluorid

ua.

0,15% ua.

33

Ammónium fluorid

ua.

0,15% ua.

Kálium fluoridot tartalmaz
A 0,1–0,15% fluoridot tartalmazó
fogkrémek esetében, ha a címkézés
nem tartalmaz gyermekeknek szóló
ellenjavallatot (pl. „csak felnõttek
számára ajánlott”), 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!
Ammónium fluoridot tartalmaz
A 0,1–0,15% fluoridot tartalmazó
fogkrémek esetében, ha a címkézés
nem tartalmaz gyermekeknek szóló
ellenjavallatot (pl. „csak felnõttek
számára ajánlott”), 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!
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Korlátozások
[Referenciaszám

2. szám

Hatóanyag neve

a

b

alkalmazási terület és/vagy felhasználás

maximálisan megengedett koncentráció
a végtermékben

egyéb korlátozások és követelmények

Címkére felírandó felhasználási feltételek
és figyelmeztetések

c

d

e

f]

Alumínium fluorid

ua.

0,15% ua.

35

Ón fluorid

ua.

0,15% ua.

Alumínium fluoridot tartalmaz
A 0,1–0,15% fluoridot tartalmazó
fogkrémek esetében, ha a címkézés
nem tartalmaz gyermekeknek szóló
ellenjavallatot (pl. „csak felnõttek
számára ajánlott”), 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!
Ón fluoridot tartalmaz
A 0,1–0,15% fluoridot tartalmazó
fogkrémek esetében, ha a címkézés
nem tartalmaz gyermekeknek szóló
ellenjavallatot (pl. „csak felnõttek
számára ajánlott”), 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!
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[Referenciaszám
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Hatóanyag neve

a

b

alkalmazási terület és/vagy felhasználás

maximálisan megengedett koncentráció
a végtermékben

egyéb korlátozások és követelmények

Címkére felírandó felhasználási feltételek
és figyelmeztetések

c

d

e

f]

Hexadecil ammónium fluorid

ua.

0,15% ua.

37

3-(N-Hexadecil-N-2-hidroxietilua.
ammónia) propilbisz (2-hidroxietil)
ammónium dihidrofluorid

0,15% ua.

Hexadecil ammónium fluoridot
tartalmaz
A 0,1–0,15% fluoridot tartalmazó
fogkrémek esetében, ha a címkézés
nem tartalmaz gyermekeknek szóló
ellenjavallatot (pl. „csak felnõttek
számára ajánlott”), 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!
3-(N-Hexadecil-N-2-hidroxietilammónia) propilbisz (2-hidroxietil)
ammónium dihidrofluoridot
tartalmaz
A 0,1–0,15% fluoridot tartalmazó
fogkrémek esetében, ha a címkézés
nem tartalmaz gyermekeknek szóló
ellenjavallatot (pl. „csak felnõttek
számára ajánlott”), 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!
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Korlátozások
[Referenciaszám

2. szám

Hatóanyag neve

a

b

alkalmazási terület és/vagy felhasználás

maximálisan megengedett koncentráció
a végtermékben

egyéb korlátozások és követelmények

Címkére felírandó felhasználási feltételek
és figyelmeztetések

c

d

e

f]

NN’N’-Trisz(polioxietilén)N-hexadecilpropiléndiamin
dihidrofluorid

ua.

0,15% ua.

39

Oktadecenil ammónium fluorid

ua.

0,15% ua.

NN’N’-trisz(polioxietilén)N-hexa-decilpropiléndiamin
dihidrofluoridot tartalmaz
A 0,1–0,15% fluoridot tartalmazó
fogkrémek esetében, ha a címkézés
nem tartalmaz gyermekeknek szóló
ellenjavallatot (pl. „csak felnõttek
számára ajánlott”), 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!
Oktadecenil ammónium fluoridot
tartalmaz
A 0,1–0,15% fluoridot tartalmazó
fogkrémek esetében, ha a címkézés
nem tartalmaz gyermekeknek szóló
ellenjavallatot (pl. „csak felnõttek
számára ajánlott”), 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!
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Hatóanyag neve

a

b

alkalmazási terület és/vagy felhasználás

maximálisan megengedett koncentráció
a végtermékben

egyéb korlátozások és követelmények

Címkére felírandó felhasználási feltételek
és figyelmeztetések

c

d

e

f]

Nátrium fluorszilikát

ua.

0,15% ua.

41

Kálium fluorszilikát

ua.

0,15% ua.

Nátrium fluorszilikátot tartalmaz
A 0,1–0,15% fluoridot tartalmazó
fogkrémek esetében, ha a címkézés
nem tartalmaz gyermekeknek szóló
ellenjavallatot (pl. „csak felnõttek
számára ajánlott”), 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!
Kálium fluorszilikátot tartalmaz
A 0,1–0,15% fluoridot tartalmazó
fogkrémek esetében, ha a címkézés
nem tartalmaz gyermekeknek szóló
ellenjavallatot (pl. „csak felnõttek
számára ajánlott”), 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!
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2. szám

Hatóanyag neve

a

b

alkalmazási terület és/vagy felhasználás

maximálisan megengedett koncentráció
a végtermékben

egyéb korlátozások és követelmények

Címkére felírandó felhasználási feltételek
és figyelmeztetések

c

d

e

f]

Ammónium fluorszilikát

ua.

0,15% ua.

43

Magnézium fluorszilikát

ua.

0,15% ua.

Ammónium fluorszilikátot
tartalmaz
A 0,1–0,15% fluoridot tartalmazó
fogkrémek esetében, ha a címkézés
nem tartalmaz gyermekeknek szóló
ellenjavallatot (pl. „csak felnõttek
számára ajánlott”), 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!
Magnézium fluorszilikátot
tartalmaz
A 0,1–0,15% fluoridot tartalmazó
fogkrémek esetében, ha a címkézés
nem tartalmaz gyermekeknek szóló
ellenjavallatot (pl. „csak felnõttek
számára ajánlott”), 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!”
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2. szám

Korlátozások
[Referenciaszám
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b) a 47. referencia számú sora helyébe a következõ sor lép:
Korlátozások
[Referenciaszám

Hatóanyag neve

a

b

„47

Nikometanol hidrofluorid

alkalmazási terület és/vagy felhasználás

maximálisan megengedett koncentráció
a végtermékben

egyéb korlátozások és követelmények

Címkére felírandó felhasználási feltételek
és figyelmeztetések

c

d

e

f]

Szájhigiénés termékek

0,15% fluorra számolva.
Ha más, ebben a mellékletben
engedélyezett fluortartalmú
vegyülettel együtt használják,
az összes fluorkoncentráció nem
lehet több 0,15%-nál

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY

Nikometanol hidrofluoridot
tartalmaz
A 0,1–0,15% fluoridot tartalmazó
fogkrémek esetében, ha a címkézés
nem tartalmaz gyermekeknek szóló
ellenjavallatot (pl. „csak felnõttek
számára ajánlott”), 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!”

2. szám

2. szám

c) az 56. referencia számú sora helyébe a következõ sor lép:
Korlátozások
[Referenciaszám

Hatóanyag neve

a

b

„56

Magnézium fluorid

alkalmazási terület és/vagy felhasználás

maximálisan megengedett koncentráció
a végtermékben

egyéb korlátozások és követelmények

Címkére felírandó felhasználási feltételek
és figyelmeztetések

c

d

e

f]

Foghigiénés termékek

0,15% F-ra számolva.
Ha más, ebben a mellékletben
engedélyezett fluortartalmú
vegyülettel együtt használják,
az összes fluorkoncentráció nem
lehet több mint 0,15%

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY

Magnézium fluoridot tartalmaz
A 0,1–0,15% fluoridot tartalmazó
fogkrémek esetében, ha a címkézés
nem tartalmaz gyermekeknek szóló
ellenjavallatot (pl. „csak felnõttek
számára ajánlott”), 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!”
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Az egészségügyi miniszter
4/2008. (I. 16.) EüM
rendelete
az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel
nélkül elismerésre kerülõ egyes egészségügyi
oklevelek, bizonyítványok és a képesítés
megszerzésérõl szóló egyéb tanúsítványok
megnevezésérõl és az ezen okiratok birtokosaival
azonos jogállású személyek körérõl
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következõket rendelem el:

2. szám
2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követõ 15. napon lép hatályba.
(2) E rendelet szabályait a hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Európai Közösségi irányelvek hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülõ, egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzésérõl szóló egyéb tanúsítványok megnevezésérõl szóló
30/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet, továbbá az Európai
Közösségi irányelvek hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülõ, egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzésérõl szóló egyéb tanúsítványok megnevezésérõl szóló 30/2004. (IV. 26.)
ESZCSM rendelet módosításáról szóló 31/2007. (VI. 27.)
EüM rendelet.

1. §
3. §
Az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági
Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban, továbbá olyan államban, amelynek állampolgára az Európai
Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági
Térségrõl szóló megállapodásban nem részes állam között
létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez, tagállami állampolgár
részére, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 28. § (2) bekezdése alapján a tagállam állampolgárával azonos megítélés alá
esõ személy részére kiállított, a képzés sikeres elvégzését
tanúsító, e rendelet
a) 1. számú melléklete szerinti általános orvosi, szakorvosi, háziorvosi,
b) 2. számú melléklete szerinti ápolói,
c) 3. számú melléklete szerinti fogorvosi és szakfogorvosi,
d) 4. számú melléklete szerinti szülésznõi,
e) 5. számú melléklete szerinti gyógyszerészi
oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzésérõl szóló egyéb tanúsítványok (a továbbiakban együtt: oklevél) a Magyar Köztársaságban feltétel nélkül kerülnek
elismerésre, e rendelet és a külön jogszabály rendelkezései
szerint.

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismerésérõl (a továbbiakban:
irányelv) 21. cikk (1)–(3) bekezdése, 23. cikke, 27. cikk
(1) és (2) bekezdése, 33. cikke, 37. cikke, 43. cikke,
45. cikk (3) bekezdése, V. melléklet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3.,
5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.5.2., 5.6.2. pontja, valamint
az irányelvnek az azt módosító 2006/100/EK tanácsi
irányelv melléklete V. fejezetének
aa) b) pontjával megállapított 33a. cikke,
ab) c) pontjával módosított 37. cikk (1) bekezdése,
ac) d) pontjával megállapított 43a. cikke,
ad) f)–m) pontjával módosított 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3.,
5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3. pontja,
ae) o)–p) pontjával módosított 5.5.2., 5.6.2. pontja;
b) 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 2 C. pont.
Dr. Horváth Ágnes s. k.,
egészségügyi miniszter

2. szám
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1. számú melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez
A Magyarországon kiállított orvosi, szakorvos, háziorvosi oklevelek és az azokkal
egyenértékű, feltétel nélkül elismerésre kerülő oklevelek
A) Az orvosi oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint a képesítést
kísérő igazolások Magyarországon, valamint az egyes tagállamokban:

Ország
Belgium

Bulgária

Cseh Köztársaság

Dánia

Oklevél megnevezése
– Diploma van arts
(Orvosi oklevél) –
Diplôme de docteur en
médecine
(Orvosdoktori oklevél)

Диплома за висше
образование на
образователноквалификационна
степен “магистър” по
“Медицина” и
професионална
квалификация
“Магистър-лекар
(Felsőfokú diploma a
„medicina magisztere”
fokozatú szakképzésről és a
„magiszter-orvos”
szakképzettségről)
Diplom o ukoncení studia
ve studijním programu
všeobecné lékařství (doktor
medicíny, MUDr.)
[Az általános orvosképzés
tanulmányi program
befejezését igazoló oklevél
(orvosdoktor, MUDr.medicinae universalis
doctor)]
Bevis for bestået
laegevidenskabelig
Embedseksamen
(A sikeres orvostudományi
tisztviselői vizsga letételét
igazoló bizonyítvány)

Kibocsátó szerv
1. De universiteiten/les
universités (Egyetemek)
2. De bevoegde
Examencommissie van de
Vlaamse Gemeenschap
(A Flamand Közösség
illetékes vizsgáztató
bizottsága) /
le Jury compétent
d’enseignement de la
Communauté francaise
(A Francia Közösség
illetékes oktatási bizottsága)
Медицински факултет
във Висше медицинско
училище
(Медицински
университет, Висш
медицински
институт в Република
България)
(Orvosi Egyetem, Bolgár
Köztársaság Felsőfokú
Egészségügyi Főiskolája)

Képesítést kísérő igazolás

Lékářská fakulta univerzity Vysvědčení o státní
v České republice
rigorózní zkoušce
(A Cseh Köztársaság
(Bizonyítvány egyetemi
egyetemeinek
államvizsgáról)
orvostudományi kara)

Medicinsk
universitetsfakultet
(Egyetem orvostudományi
kara)

1. Autorisation som laege,
udstedt af
Sundhedsstyrelsen og
(Orvosi jogosítvány,
amelyet az Egészségügyi
Igazgatóság állít ki)
2. Tilladelse til
selvstaendigt virke som
laege (dokumentation for
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Ország

Németország

Észtország

Görögország

Spanyolország

Franciaország

Írország

Oklevél megnevezése

Kibocsátó szerv

2. szám
Képesítést kísérő igazolás
gennemført praktisk
uddannelse), udstedt af
Sundhedsstyrelsen
(Engedély önálló orvosi
tevékenység végzésére (a
gyakorlati képzés elvégzését
bizonyító okirat), az
Egészségügyi Igazgatóság
állítja ki)

Zuständige Behörden
1. Zeugnis über die
(Illetékes hatóságok)
Ärztliche Prüfung
(Orvosi vizsgabizonyítvány)
2. Zeugnis über die
Arztliche Staatsprüfung und
Zeugnis über die
Vorbereitungszeit als
Medizinalassistent, soweit
diese nach den deutschen
Rechtsvorschriften noch für
den Abschluss der
ärztlichen Ausbildung
vorgesehen war
(Orvosi államvizsga
bizonyítvány és
bizonyítvány az orvosi
asszisztensi előkészítő
gyakorlati időszak
letöltéséről)
Diplom arstiteaduses
Tartu Ülikool
őppekava läbimise kohta
(Tartui Egyetem)
(Oklevél az orvostudományi
képzési követelmények
teljesítéséről)
1. Ιατρικη ∑χολη
Πτυχíο Ιατρικηζ
(Egyetemi orvosi oklevél)
Πανεπιστηµíου
(Egyetem orvostudományi
kara)
2. ∑χολη Επιστηµων
Υγεíαζ, Τµηµα Ιατρικηζ
Πανεπιστηµíου
(Egyetem
egészségtudományi karának
orvostudományi intézete)
Título de Licenciado en
Ministerio de Educación y
Medicina y Cirugía
Cultura/El rector de una
(Egyetemi orvosi és sebészi Universidad
doktori oklevél)
(Oktatási és Kulturális
Minisztérium/Egyetemi
rektor)
Diplôme d’Etat de docteur Universités
en médecine
(Egyetemek)
(Állami orvosdoktori
oklevél)
Primary qualification
Competent examining body Certificate of experience
(Alapképesítés)
(Illetékes vizsgáztató
(Bizonyítvány gyakorlatról)
testület)

2. szám
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Oklevél megnevezése
Embættispróf í
læknisfræði, candidatus
medicinae (cand. Med.)

Kibocsátó szerv
Háskóli Íslands

Olaszország

Diploma di laurea in
medicina e chirurgiaű
(Egyetemi orvosi és sebészi
oklevél)

Universita
(Egyetem)

Ciprus

Πιστοποιητικó Εγγραψηζ Ιατρικó ∑υµβουλιο
(Orvosi Tanács)
Ιατρου
(Bizonyítvány az orvosi
nyilvántartásba vételről)
Ārsta diploms
Universitātes tipa
(Orvosi oklevél)
augstskola
(Egyetemi típusú főiskola)
Minden, az A) pontban
Illetékes hatóságok
felsorolt oklevél, amelyet
valamely másik
tagállamban állítottak ki
Aukštojo mokslo diplomas, Universitetas
nurodantis suteiktą gydytojo (Egyetem)
kvalifikaciją
(Orvosi képesítés
megszerzését tanúsító
felsőoktatási oklevél)

Ország
Izland

Lettország
Liechtenstein

Litvánia

Luxemburg

Magyarország

Málta

Hollandia

Norvégia

Diplőme d’Etat de docteur Jury d’examen d’Etat
en médecine, chirurgie et
(Állami vizsgabizottság)
accouchements
(Állami orvos-, sebész- és
szülészdoktori oklevél)
Általános orvos oklevél
Egyetem
(doctor medicinae
universae, röv.: dr. med.
univ.)
Lawrja ta’ Tabib
Universita` ta’ Malta
talMedicina u l-Kirurġija
(Máltai Egyetem)
(Általános orvosi és sebészi
képesítés)
Getuigschrift van met goed
gevolg afgelegd artsexamen
(Bizonyítvány jó
eredménnyel letett orvosi
vizsgáról)
Vitnemål for fullført grad
candidata/candidatus
medicinae, röv.: cand.med.
(Candidata/candidatus
medicinae, röv.: cand.med.
fokozat megszerzést tanúsító
oklevél)
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Képesítést kísérő igazolás
Vottorð um viðbótarnám
(kandidatsár) útgefið af
Heilbrigðis- og
Tryggingamálaráðuneytinu
Diploma di abilitazione
all’esercizio della medicina
e chirurgia
(Orvosi és sebészi praxisra
feljogosító oklevél)

Gyakorlati képzési
bizonyítvány
Internatūros pažymėjimas,
nurodantis suteiktą
medicinos gydytojo
profesinę kvalifikaciją
(Általános orvosi
szakbizonyítvány
megszerzését tanúsító
internatúra-bizonyítvány)
Certificat de stage
(Gyakorlati képzési
bizonyítvány)

Ċertifikat ta’ registrazzjoni
maħruġ mill-Kunsill
Mediku
(Az Orvosi Tanács által
kiállított bizonyítvány a
nyilvántartásba vételről)

Faculteit Geneeskunde
(Orvostudományi Kar)

Medisinsk
universitetsfakultet
(Egyetem orvostudományi
kara)

Bekreftelse på praktisk
tjeneste som lege utstedt av
kompetens offentlig
myndighet
(Az illetékes hatóság által
kiállított, gyakorlat
elvégzését tanúsító oklevél)
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Ország

Ausztria

Lengyelország

Portugália

Románia

Szlovénia

Szlovákia

Oklevél megnevezése
1. Urkunde über die
Verleihung des
akademischen Grades
Doktor der gesamten
Heilkunde (bzw. Doctor
medicinae universae,
Dr.med.univ.)
(Általános orvosi (ill. a
Doctor medicinae
universae, Dr. med. univ.)
tudományos fokozat
odaítéléséről szóló oklevél)
2. Diplom über die
spezifische Ausbildung zum
Arzt für Allgemeinmedizin
bzw. Facharztdiplom
(Általános orvosi
szakképesítést igazoló
oklevél, ill. szakorvosi
oklevél)
Dyplom ukończenia
studiów wyższych na
kierunku lekarskim z
tytułem „lekarza”
(Egyetemi orvostudományi
kar elvégzését igazoló
oklevél „orvos” címmel)

Kibocsátó szerv
1. Medizinische Fakultät
einer Universität
(Egyetemi Orvostudományi
Kar)
2. Österreichische
Ärztekammer
(Osztrák Orvosi Kamara)

2. szám
Képesítést kísérő igazolás

Lekarski Egzamin
1. Akademia Medyczna
Państwowy
(Orvostudományi
(Orvosi államvizsga)
Akadémia),
2. Uniwersytet Medyczny
(Orvostudományi Egyetem),
3. Collegium Medicum
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
(A Jagello Egyetem
orvostudományi kara
(Collegium Medicum))
Carta de Curso
Universidades
Diploma comprovativo da
delicenciatura em medicina (Egyetemek)
conclusão do internato
(Orvosi tanulmányok
geralemitido pelo
befejezését tanúsító oklevél)
Ministério da Saúde
(Az Egészségügyi
Minisztérium által kiadott
oklevél az általános szakmai
(bentlakásos) gyakorlat
befejezéséről)
Diplomă de licenţă de
Universităţi
doctor medic
(Tudományegyetem)
(Orvosi egyetemi oklevél)
(Orvos)
Diploma, s katero se
Univerza
podeljuje strokovni naslov (Egyetem)
„doktor medicine /
doktorica medicine”
(Az orvostudomány
doktora/doktornője szakmai
cím odaítéléséről szóló
oklevél)
Vysokoškolskỳ diplom o
Vysoká škola
udelení akademického titulu (Egyetem)
„doktor medicíny”
(„MUDr.”)
(Felsőfokú orvosi
tanulmányok befejezést

2. szám
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Ország

Finnország

Oklevél megnevezése
igazoló oklevél
„orvosdoktor” cím
megszerzéséről („MUDr. –
medicinae universalis
doctor”))
Lääketieteen lisensiaatin
tutkinto / medicine
licentiatexamen
(Egyetemi fokozatú orvosi
képesítés)

Svédország

Läkarexamen
(Orvosi oklevél)

Svájc

– Diplôme fédéral de
médecin
(Szövetségi orvosi oklevél)

Egyesült Királyság
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Kibocsátó szerv

1. Helsingin yliopisto /
Helsingfors universitet
(Helsinki egyetem)
2. Kuopion yliopisto
(Kupioi egyetem)
3. Oulun yliopisto
(Oului egyetem)
4. Tampereen yliopisto
(Tamperei egyetem)
5. Turun yliopisto
(Turkui egyetem)
Universitet
(Egyetem)

Belgium

Bulgária

Todistus lääkärin
perusterveydenhuollon
lisäkoulutuksesta /
examensbevis om
tilläggsutbildning för läkare
inom primärvården
(Bizonyítvány az orvos
kiegészítő képzéséről az
egészségügyi alapellátás
terén)
Bevis om praktisk
utbildning som utfärdas av
Socialstyrelsen
(A Társadalombiztosítási
Igazgatóság által kiadott
igazolás gyakorlati
képzésről)

Département fédéral de
l’intérieur
(Szövetségi
Belügyminisztérium)
- Eidgenössisches Arztdiplom Eidgenössisches
(Szövetségi okleveles orvos) Departement des Innern
(Szövetségi
Belügyminisztérium)
Dipartimento federale
– Diploma federale di
dell’interno
medico
(Szövetségi orvosi oklevél) (Szövetségi
Belügyminisztérium)
Primary qualification
Competent examining body Certificate of experience
(Alapképesítés)
(Illetékes vizsgáztató
(Bizonyítvány gyakorlatról)
testület)

B) A szakorvosi oklevelek általános megnevezései,
Magyarországon valamint az egyes tagállamokban:
Ország

Képesítést kísérő igazolás

Oklevél megnevezése
Bijzondere beroepstitel van
geneesheerspecialist
(Szakorvosi különleges foglalkozási cím)
/ Titre professionnel particulier de
médecin spécialiste (Szakorvosi szakmai
cím birtokosa)
Свидетелство за призната спецИалност
(Bizonyítvány az elismert
szakképesítésről)

kibocsátó

szervei

Kibocsátó szerv
Minister bevoegd voor
Volksgezondheid
(Népegészségügyért felelős miniszter) /
Ministre de la Santé publique
(Népegészségügyi Miniszter)
Медицински университет, Висш
медицински институт или
Военномедицин-ска академия
(Orvosi Egyetem, Felsőfokú
Egészségügyi Főiskola
Katonaorvosi Akadémia)
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Ország
Cseh Köztársaság
Dánia

Németország
Észtország

Görögország

Spanyolország
Franciaország

Írország
Izland

Olaszország
Ciprus

Lettország

Liechtenstein

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Oklevél megnevezése
Diplom o specializaci
(Szakosodásról szóló oklevél)
Bevis for tilladelse til at betegne sig
som speciallaege
(Bizonyítvány a szakorvosi cím
megszerzéséről)
Fachärztliche Anerkennung (Elismert
szakorvosi bizonyítvány)
Residentuuri lőputunnistus eriarstiabi
erialal
(Rezidentúra záróbizonyítvány
szakorvosi szakon)
Τιτλοζ Ιατρικηζ Ειδικóτηταζ
(Szakorvosi bizonyítvány)
Título de Especialista
(Szakorvosi képesítés)
1. Certificat d’études spéciales de
médecine
(Szakorvosi tanulmányokat igazoló
bizonyítvány)
2. Attestation de médecin spécialiste
qualifié
(Szakorvosi képesítési bizonyítvány)
3. Certificat d’études spéciales de
médecine
(Szakorvosi tanulmányokat igazoló
bizonyítvány)
4. Diplôme d’études spécialisées ou
spécialisation complémentaire
qualifiante de médecine
(Szakorvosi vagy kiegészítő szakosított
tanulmányokat igazoló oklevél)
Certificate of Specialist doctor
(Szakorvosi bizonyítvány)
Sérfræðileyfi
(Szakosodás/szakorvosi engedély)
Diploma di medico specialista
(Szakorvosi oklevél)
Πιστοποιητικó Αναγνωρισηζ
Ειδικóτηταζ
(Szakképesítő bizonyítvány)
„Sertifikāts” – kompetentu iestāzu
izsniegts dokuments, kas apliecina, ka
persona ir nokārtojusi sertifikācijas
eksāmenu specialitātē
(„Bizonyítvány” – kompetens
intézmények által kibocsátott irat, amely
igazolja, hogy a személy letette a
szakvizsgát a szakmában)
Minden, a B) pontban felsorolt oklevél,
amelyet valamely másik tagállamban
állítottak ki

2. szám
Kibocsátó szerv
Ministerstvo zdravotnictví
(Egészségügyi Minisztérium)
Sundhedsstyrelsen
(Egészségügyi Igazgatóság)
Landesärztekammer
(Tartományi orvosi kamara)
Tartu Ülikool
(Tartui Egyetem)
1. Νοµαρχιακη Αυτοδιοíκηση
(Megyei önkormányzat)
2. Νοµαρχíα
(Megyefőnökség (prefektúra))
Ministerio de Educación y Cultura
(Oktatási és Kulturális
1. 3. 4. Universités
(Egyetemek)
2. Conseil de l’Ordre des médecins
(Orvosi Kamara Tanácsa)

Competent authority
(Illetékes hatóság)
Heilbrigðis- og
Tryggingamálaráðuneyti
(Egészségügyi és Társadalombiztosítási
Minisztérium)
Universita
(Egyetem)
Ιατρικó ∑υµβουλιο
(Orvosi Tanács)
Latvijas Ārstu biedrība
(Lett Orvosok Egyesülete)
Latvijas Ārstniecības personu
profesionālo organizāciju savienība
(Lett Egészségügyi Dolgozók
Szakszervezeteinek Szövetsége)
Illetékes hatóságok

2. szám

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Ország

Litvánia

Luxemburg
Magyarország

Oklevél megnevezése
Rezidentūros pažymejimas, nurodantis
suteiktą gydytojo specialisto profesinę
kvalifikaciją
(Szakorvosi bizonyítvány megszerzését
tanúsító rezidentúra-bizonyítvány)
Certificat de médecin spécialiste
(Szakorvosi bizonyítvány)
Szakorvosi bizonyítvány

Málta

Ċertificat ta’ Speċjalista Mediku
(Szakorvosi bizonyítvány)

Hollandia

Bewijs van inschrijving in een
Specialistenregister
(Igazolás szakorvosi nyilvántartásba
történő felvételről)

Norvégia

Spesialistgodkjenning
(Szakorvosi oklevél)

Ausztria

Facharztdiplom
(Szakorvosi oklevél)
Dyplom uzyskania tytułu specjalisty
(Szakorvosi címet adó oklevél)
1. Grau de assistente e/ou
(Asszisztensi fokozat és/vagy)
2. Titulo de especialista
(Szakorvosi cím)
Certificat de medic specialist
(Szakorvosi oklevél)
Potrdilo o opravljenem specialističnem
izpitu
(A szakorvosi vizsga letételéről szóló
igazolás)
Diplom o špecializácii
(Szakosításról szóló oklevél)

Lengyelország
Portugália

Románia
Szlovénia

Szlovákia

309
Kibocsátó szerv
Universitetas
(Egyetem)

Ministre de la Santé publique
(Népegészségügyi Minisztérium)
Az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztérium illetékes
testülete
Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar
Speċjalisti
(Szakképzettséget Elismerő Bizottság)
1. Medisch Specialisten Registratie
Commissie (MSRC) van de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst
(Holland Királyi Orvostudományi
Fejlesztési Társaság Szakorvosi
Nyilvántartási Bizottsága (MSRC))
2. Sociaal-Geneeskundigen Registratie
Commissie van de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst
(Holland Királyi Orvostudományi
Fejlesztési Társaság Társadalomorvostani Nyilvántartási Bizottsága)
3. Huisarts en Verpleeghuisarts
Registratie Commissie (HVRC) van de
Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst
(Holland Királyi Orvostudományi
Fejlesztési Társaság Háziorvosi és
Ápolási Otthoni Orvosi Nyilvántartási
Bizottsága (HVRC))
Den norske laegeforening ihht. delegert
myndighet
(A norvég orvosi kamara által
jóváhagyott hatóság)
Österreichische Ärztekammer
(Osztrák Orvosi Kamara)
Centrum Egzaminów Medycznych
(Orvostudományi Vizsgáztató Központ)
1. Ministério da Saúde
(Egészségügyi Minisztérium)
2. Ordem dos Médicos
(Orvosi Kamara)
Ministerul Sănătăţii Publici
(Egészségügyi Minisztérium)
1. Ministrstvo za zdravje
(Egészségügyi Minisztérium)
2. Zdravniska zbornica Slovenije
(Szlovén Orvosi Kamara)
Slovenská zdravotnícka univerzita,
(Szlovák Egészségügyi Egyetem)
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EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Ország

Finnország

Svédország

Svájc

Egyesült Királyság

2. szám

Oklevél megnevezése
Erikoislääkärin tutkinto /
specialläkarexamen
(Szakorvosi képesítés)

Kibocsátó szerv
1. Helsingin yliopisto / Helsingfors
universitet
(Helsinki egyetem)
2. Kuopion yliopisto
(Kupioi egyetem)
3. Oulun yliopisto
(Oului egyetem)
4. Tampereen yliopisto
(Tamperei egyetem)
5. Turun yliopisto
(Turkui egyetem)
Bevis om specialkompetens som läkare, Socialstyrelsen
utfärdat av Socialstyrelsen
(Társadalombiztosítási Igazgatóság)
(A Társadalombiztosítási Igazgatóság
által kiadott szakorvosi oklevél)
Diplôme de médecin spécialiste
Département fédéral de l’intérieur et
(Szakorvos)
Fédération des médecins suisses
(Szövetségi Belügyminisztérium)
Diplom als Facharzt
Eidgenössisches Departement
(Szakorvos)
des Innern und Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte
Diploma di medico specilista
Dipartimento federale dell’interno e
(Szakorvos)
Federazione dei medici svizzeri
Certificate of Completion of specialist
Training (Bizonyítvány szakorvosi
képzés teljesítéséről)

Competent authority (Illetékes hatóság)

C) Az egyes szakorvosi szakképesítések megnevezései Magyarországon,
valamint az egyes tagállamokban:
Ország

Megnevezés
Allergológia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg

–
Клинична алергология
Alergologie a klinická imunologie
Medicinsk allergologi / medicinske
overfølsomhedssygdomme
–
–
Aλλεργιολογία
Alergología
–
–
Ofnæmislaekningar
Allergologia ed immunologia clinica
Aλλεργιολογία
Alergoloģija
Allergologie und klinische
Immunologie
Alergologija ir klinikiné imunologija
–

2. szám
Ország
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Megnevezés
Allergológia és klinikai immunológia
–
Allergologie en inwendige geneeskunde
–
–
Alergologia
Imuno-alergologia
Alergologie şi imunologie clinică
–
Klinická imunológia a alergológia
–
Allergisjukdomar
Allergologie et immunologie clinique
Allergologie und klinische Immunologie
Allergologia e immunológia clinica
–
Aneszteziológia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország

Anesthésie-réanimation
/
Anesthesie reanimatie
Анестезиология и интензивно
лечение
Anesteziologie a resuscitace
Anæstesiologi
Anästhesiologie
Anestesioloogia
Aναισθησιολογία
Anestesiología y Reanimación
Anesthésiologie-Réanimation
chirurgicale
Anaesthesia
Svæfinga- og gjörgæslulæknisfræði
Anestesia e rianimazione
Aναισθησιολογία
Anestezioloģija un reanimatoloģija
Anästhesiologie
Anesteziologija reanimatologija
Anesthésie-réanimation
Aneszteziológia és intenzív terápia
(1978 előtt: anaeszthesiológia)
Anesteżija u Kura Intensiva
Anesthesiologie
Anestesiologi
Anästhesiologie und Intensivmedizin
Anestezjologia i intensywna terapia
Anestesiologia
Anestezie şi terapie intensivă
Anesteziologija, reanimatologija in
perioperativna intenzivna medicina
Anestéziológia a intenzívna medicína
Anestesiologia ja tehohoito /
Anestesiologi och intensivvård
Anestesi och intensivvård

311

312

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Ország

Svájc
Egyesült Királyság

Megnevezés
Anesthésiologie
Anästhesiologie
Anestesiologia
Anaesthetics
Arc-, állcsont- és szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés)
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium

Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

Stomatologie et chirurgie orale et
maxillofaciale / stomatologie en mond-, kaaken aangezichtschirurgie
–
–
–
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
–
–
–
–
Oral and maxillo-facial surgery
–
–
Σταµατο-ΓναθοПροσωποχειρουργικη
–
Kiefer- und Gesichtschirurgie
–
Chirurgie dentaire, orale et maxillofaciale
Arc-állcsont-szájsebészet
Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ
–
Kjevekirurgi og munnhulesykdommer
–
–
–
–
–
–
Suu- ja leukakirurgia / oral och
maxillofacial kirurgi
–
Chirurgie maxillo-faciale
Kiefer- und Gesichtschirurgie
Chirurgia mascello-facciale
Oral and maxillo-facial surgery
Arc- és állkapocs-sebészet (orvosi alapképzés)
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország

–
Лицево-челюстна хирургия
Maxilofaciální chirurgie
–
–
–
–
Cirugía oral y maxilofacial

2. szám

2. szám
Ország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Megnevezés
Chirurgie maxillo-faciale et
stomatologie
–
–
Chirurgia maxillo-facciale
–
Mutes, sejas un žokļu ķirurģija
–
Veido ir žandikaulių chirurgija
Chirurgie maxillo-faciale
Szájsebészet
–
–
–
Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Cirurgia maxilo-facial
–
Maksilofacialna kirurgija
Maxilofaciálna chirurgia
–
–
–
–
Általános haematológia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország

–
Трансфузионна хематология
Hematologie a transfúzní lékařství
Haematologi / blodsygdomme
Innere Medizin und Schwerpunkt
Hämatologie und Onkologie
Hematoloogia
Aιµατολογία
Hematología y hemoterapia
–
Haematology
Blóðmeinafræði
Ematologia
Aιµατολογία
Hematoloģija
Hämatologie
Hematologija
Hématologie
Haematológia
Ematoloġija
–
Blodsykdommer
–
Hematologia
Imuno-hemoterapia
Hematologie
–
Hematológia a transfúziológia
Kliininen hematologia / Klinisk
hematologi
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EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Megnevezés

Ország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

Hematologi
Hématologie
Hämatologie
Ematologia
Haematology
Baleseti és sürgősségi orvostan
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

–
Спешна медицина
Traumatologie
Urgentní medicína
–
–
–
–
–
–
Emergency medicine
–
–
–
–
–
–
–
Traumatológia
Mediċina tal-Accidenti u 1 Emerġenza
–
–
–
Medycyna ratunkowa
–
Medicină de urgenţă
–
Úrazová chirurgia
Urgentná medicína
–
–
–
Accident and emergency medicine
Belgyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország

Médecine
interne
geneeskunde
Вътрешни болести
Vnitřní lékařství
Intem medicin
Innere Medizin
Sisehaigused
Пαθολογία
Medicina interna
Médecine interne
General medicine
Lyflækningar
Medicina interna

/

Inwendige

2. szám

2. szám
Ország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Megnevezés
Пαθολογία
Internā medicīna
Innere Medizin
Vidaus ligos
Médecine interne
Belgyógyászat
(1978 előtt: belbetegségek)
Mediċina Interna
Interne geneeskunde
Indremedisin
Innere Medizin
Choroby wewnetrzne
Medicina interna
Medicină internă
Interna medicina
Vnútorné lekárstvo
Sisätaudit / Inre medicin
Internmedicin
Médecine interne
Innere Medizin
Medicina interna
General (internal) medicine
Bőr- és nemibeteg-gyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Irország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia

Dermato-vénéréologie
/
dermatovenerologie
Кожни и венерически болести
Dermatovenerologie
Dermato-venerologi / hud- og
kønssygdomme
Haut- und Geschlechtskrankheiten
Dermatoveneroloogia
∆ερµατολογία – Aψροδισιολογία
Dermatología médico-quirúrgica y
venereología
Dermatologie et vénéréologie
–
Húð- og kynsjúkdómalaekningar
Dermatologia e venerologia
∆ερµατολογία – Aψροδισιολογία
Dermatoloģija un veneroloģija
Dermatologie und Venereologie
Dermatovenerologija
Dermato-vénéréologie
Bőrgyógyászat
(1978 előtt: bőr-, nemibetegségek és
kozmetológia)
Dermato-venerejoloġija
Dermatologie en venerologie
Hudsykdommer og veneriske
sykdommer
Haut- und Geschlechtskrankheiten
Dermatológia i wenerologia
Dermatovenereologia
Dermatovenerologie
Dermatovenerologija
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Ország

Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

Megnevezés
Dermatovenerológia
Ihotaudit ja allergologia /
hudsjukdomar och allergologi
Hud- och könssjukdomar
Dermatologie et vénéréologie
Dermatologie und Venerologie
Dermatologia e venereologia
–
Csecsemő- és gyermekgyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

Pédiatrie / Pediatrie
Детски болести
Dĕtské lékařství
Paediatri ellen sygdomme hos børn
Kinderheilkunde
Pediaatria
Пαιδιατρικη
Pediatria y sus áreas especificas
Pédiatrie
Paediatrics
Barnalækningar
Pédiatria
Пαιδιατρικη
Pediatrija
Kinderheilkunde
Vaikų ligos
Pédiatrie
Csecsemő- és gyermekgyógyászat
(1978 előtt: csecsemő- és
gyermekbetegségek)
Pedjatrija
Kindergeneeskunde
Barnesykdommer
Kinder- und Jugendheilkunde
Pediatria
Pediatria
Pediatrie
Pediatrija
Pediatria
Lastentaudit / Barnsjukdomar
Barn- och ungdomsmedicin
Pédiatrie
Kinder- und Jugendmedezin
Pediatria
Paediatrics
Diagnosztikai radiológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország

Radiodiagnostic / Röntgendiagnose
Образна диагностика
Radiologie a zobrazovací metody
Diagnostik radiologi tiller
røntgenundersøgelse
Diagnostische Radiologie
Radioloogia
Aκτινοδιαγνωστικη

2. szám

2. szám
Ország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Megnevezés
Radiodiagnóstico
Radiodiagnostic et imagerie médicale
Diagnostic radiology
Geislagreining
Radiodiagnostica
Aκτινολογία
Diagnostiskā radioloģija
Medizinische
Radiologie/Radiodiagnostik
Radiologija
Radiodiagnostic
Radiológia
Radjoloġija
Radiologie
Radiologi
Medizinische Radiologie Diagnostik
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Radiodiagnóstico
Radiologie-imagistică medicală
Radiologija
Rádiológia
Radiologia / Radiologi
Medicinsk radiologi
Radiologie
Radiologie
Radiologia
Chlinical radiology
Endokrinológia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria

–
Ендокринология и болести на
обмяната
Endokrinologie
Medicinsk endokrinologi / medicinske
hormonsygdomme
Innere Medizin und Schwerpunkt
Endokrinologie und Diabetologie
Endokrinoloogia
Ενδοκρινολογία
Endocrinología y nutrición
Endocrinologie, maladies métaboliques
Endocrinology and diabetes mellitus
Efnaskipta- og innkirtlalækningar
Endocrinologia e malattie del ricambio
Ενδοκρινολογία
Endokrinoloģija
Endokrinologie-Diabetologie
Endokrinologija
Endocrinologie, maladies du
métabolisme et de la nutrition
Endokrinológia
Endokrinoloġija u Dijabete
–
Endokrinologi
–

317

318
Ország
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Megnevezés
Endokrynologia
Endocrinologia
Endocrinologie
–
Endokrinológia
Endokrinologia / endokrinologi
Endokrina sjukdomar
Endocrinologie-diabétologie
Endokrinologie-Diabetologie
Endocrinologia-diabetologia
Endocrinology and diabetes mellitus
Érsebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

Chirurgie
des
vaisseaux
/
Bloedvatenheelkunde (hatályon kívül
helyezve: 1983. január 1-től)
Съдова хирургия
Cévní chirurgie
Karkirurgi / kirurgiske
blodkarsygdomme
Gefäßchirurgie
Kardiovaskulaarkirurgia
Aγγειοχειρουργικη
Angiología y cirugía vascular
Chirurgie vasculaira
–
Æðaskurðleakningar
Chirurgia vascolare
Χειρουργικη Aγγεíων
Asinsvadu ķirurģija
–
Kraujagyslių chirurgija
Chirurgie vasculaire
Érsebészet
Kirurgija Vaskolari
–
Karkirurgi
–
Chirurgia naczyniowa
Cirurgia vascular
Chirurgie vasculară
Kardiovaskularna kirurgija
Cievna chirurgia
Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi
–
–
–
Farmakológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország

–
Клинична фармакология и терапия
Фармакология
Klinická farmakologie
Klinisk farmakologi
Pharmakologie und Toxikologie

2. szám

2. szám
Ország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc

Egyesült Királyság

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Megnevezés
–
–
Farmacología clínica
–
Clinical pharmacology and therapeutics
Lyfjafræði
Farmacologia
–
–
Klinische Pharmakologie und
Toxikologie
–
–
Klinikai farmakológia
Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika
–
Klinisk farmakologi
Pharmakologie und Toxikologie
Farmakologia kliniczna
–
Farmacologie clinică
–
Klinická farmakológia
Kliininen farmakologia ja lääkehoito /
klinisk farmakologi och
läkemedelsbehandling
Klinisk farmakologi
Pharmacologie et toxicologie cliniques
Klinische Pharmakologie und
Toxikologie
Farmacologia e tossicologia cliniche
Clinical pharmacology and therapeutics
Fizioterápia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein

Médecine physique et réadaptation /
Fysische geneeskunde en revalidatie
Физикална и рехабилитационна
медицина
Rehabilitační a fyzikální medicína
–
Physikalische und
Rehabilitative Medizin
Taastusravi ja füsiaatria
Фυσικη Ιατρικη και Aποκατασταση
Rehabilitación
Rééducaution et réadaptation
fonctionnelles
–
Orku- og endurhaefingarlækningar
Medicina fisica e riabilitazione
Фυσικη Ιατρικη και Aποκατασταση
Rehabilitoloģija
Fiziskā rehabilitācija
Fizikālā medicīna
Physikalische Medizin und
Rehabilitation

319
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EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Ország

Litvánia
Luxemburg
Magyarország

Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc

Egyesült Királyság

Megnevezés
Fiziné medicina ir reabilitacija
Rééducation et réadaptation
fonctionnelles
Fizioterápia
(1984-1993-ig: reumatológia és
fizioterápia; 1984 előtt: reumatológia és
fizikóterápia)
–
Revalidatiegeneeskunde
Fysikalsk medisin og rehabilitering
Physikalische Medizin
Rehabilitacja medyczna
Fisiatria ou Medicina física e de
reabilitação
Recuperare, medicină fizică şi
balneologie
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia
Fysiatria / fysiatri
Rehabiliteringsmedicin
Médecine physique et réadaptation
Physikalische Medizin und
Rehabilitation
Medicina fisica e riabilitazione
–
Foglalkozás-orvostan
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia

Norvégia
Ausztria
Lengyelország

Médecine
du
travail
/
arbeidsgeneeskunde
Трудова медицина
Pracovní lékařství
Arbejdsmedicin
Arbeitsmedizin
–
Ιατρικη τηζ Εργασíαζ
–
Médecine du travail
Occupational medicine
Atvinnulaekningar
Medicina del lavoro
Ιατρικη τηζ Εργασíαζ
Arodslimības
Arbeitsmedizin
Darbo medicina
Médecine du travail
Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
(1999 előtt: üzemorvostan)
Mediċina Okkupazzjonali
Arbeid en gezondheid,
bedrijfsgeneeskunde
Arbeid en gezondheid,
verzekeringsgeneeskunde
Arbeidsmedisin
Arbeits- und Betriebsmedizin
Medycyna pracy

2. szám

2. szám

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Ország

Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

Megnevezés
Medicina do trabalho
Medicina muncii
Medicina dela, prometa in športa
Pracovné lekárstvo
Työteryeyshuolto / företagshälsovård
Yrkes- och miljömedicin
Médecine du travail
Arbeitsmedizin
Medicina del lavoro
Occupational medicine
Fül-orr-gégegyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

Oto-rhino-laryngologie
/
Otorhinolaryngologie
Ушно-носно-гърлени болести
Otorinolaryngologie
Oto-rhino-laryngologi / øre-næsehalssygdomme
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Otorinolarüngoloogia
Ωτορινολαρυγγολογία
Otorrinolaringología
Oto-rhino-laryngologie
Otolaryngology
Háls-, nef- og eyrnalækningar
Otorinolaringoiatria
Ωτορινολαρυγγολογία
Otolaringologija
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
Otorinolaringologija
Oto-rhino-laryngologie
Fül-orr-gégegyógyászat
(1978 előtt: fül-, orr-, torok- és
gégebetegségek)
Otorinolaringologija
Keel-, neus- en oorheelkunde
Øre-nese-halssykdommer
Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten
Otorynolaryngologia
Otorrinolaringológia
Otorinolaringologie
Otorinolaringologija
Otorinolaryngológia
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-,
näs- och halssjukdomar
Öron-, näs- och halssjukdomar (otorhino-laryngologi)
Oto-rhino-laryngologie
Oto-Rhino-Laryngologie
Otorinolaringoiatria
Otolaryngology
Gasztroenterológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium
Bulgária

Gastro-entérologie / gastroenterologie
Гастроентерология
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322
Ország
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Megnevezés
Gastroenterologie
Medicinsk gastroenterologi /
medicinske mave-tarm-sygdomme
Innere Medizin und Schwerpunkt
Gastroenterologie
Gastroenteroloogia
Γαστρεντερολογία
Aparato digestivo
Gastro-entérologie et hépatologie
Gastro-enterology
Meltingarlækningar
Gastroenterologia
Γαστρεντερολογία
Gastroenteroloģija
Gastroenterologie
Gastroenterologija
Gastro-entérologie
Gasztroenterológia
Gastroenteroloġija
Leer van maag-darm-leverziekten
Fordøyelsessykdommer
–
Gastroenterologia
Gastrenterologia
Gastroenterologie
Gastroenterologija
Gastroenterológia
Gastroenterologia / Gastroenterologi
Medicinsk gastroenterologi och
hepatologi
Gastro-entérologie
Gastroenterologie
Gastroenterologia
Gastro-enterology
Geriátria
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia

–
Гериатрична медицина
Geriatrie
Geriatri / alderdommens sygdomme
–
–
–
Geriatría
–
Geriatric medicine
Öldrunarlækningar
Geriatria
Γηριατρικη
–
Geriatrie
Geriatrija
–
Geriátria
Ġerjatrija
Klinische geriatrie

2. szám

2. szám
Ország
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Megnevezés
Geriatri
–
Geriatria
–
Geriatrie şi gerontologie
–
Geriatria
Geriatria / geriatri
Geriatrik
–
Geriatrics
Gyermekpszichiátria
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc

Egyesült Királyság

Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en
jeugdpsychiatrie
Детска психиатрия
Dětská a dorostová psychiatrie
Børne- og ungdomspsykiatri
Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie
–
Παιδοψυχιατρικη
–
Pédo-psychiatrie
Child and adolescent psychiatry
Barna- og unglingageðlækningar
Neuropsichiatria infantile
Παιδοψυχιατρικη
Bērnu psihiatrija
Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie
Vaikų ir paauglių psichiatrija
Psychiatrie infantile
Gyermek- és ifjúságpszichiátria
(1999 előtt: gyermekpszichiátria)
–
–
Barne- og ungdomspsykiatri
–
Psychiatria dzieci i młodziezy
Pedopsiquiatria
Psihiatrie pediatrică
Otroška in mladostniška psihiatrija
Detská psychiatria
Lastenpsykiatria / barnpsykiatri
Barn- och ungdomspsykiatri
Psychiatrie et psychothérapie d’enfants
et d’adolescents
Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie
Psichiatria e psicoterapia infantile e
dell’adolescenza
Child and adolescent psychiatry

323
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EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Ország

Megnevezés
Gyermeksebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

–
Детска хирургия
Dětská chirurgie
–
Kinderchirurgie
Lastekirurgia
Χειρουργικη Παίδων
Cirugía pediátrica
Chirurgie infantile
Paediatric surgery
Barnaskurðlkæningar
Chirurgia pediatrica
Χειρουργικη Παíδων
Bērnu ķirurģija
Kinderchirurgie
Vaikų chirurgija
Chirurgie pédiatrique
Gyermeksebészet
Kirurgija Pedjatrika
–
Barnekirurgi
Kinderchirurgie
Chirurgia dziecieca
Cirurgia pediátrica
Chirurgie pediatrică
–
Detská chirurgia
Lastenkirurgia / Barnkirurgi
Barn- och ungdomskirurgi
Chirurgie pédiatrique
Kinderchirurgie
Chirurgia pediatrica
Paediatric surgery
Idegsebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg

Neurochirurgie
Неврохирургия
Neurochirurgie
Neurokirurgi / kirurgiske
nervesygdomme
Neurochirurgie
Neurokirurgia
Νευροχειρουργικη
Neurocirugía
Neurochirurgie
Neurological surgery
Taugaskurðlækningar
Neurochirurgia
Νευροχειρουργικη
Neiroķirurģija
Neurochirurgie
Neurochirurgija
Neurochirurgie

2. szám

2. szám
Ország
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Megnevezés
Idegsebészet
Newrokirurġija
Neurochirurgie
Nevrokirurgi
Neurochirurgie
Neurochirurgia
Neurocirurgia
Neurochirurgie
Nevrokirurgija
Neurochirurgia
Neurokirurgia / Neurokirurgi
Neurokirurgi
Neurochirurgie
Neurochirurgie
Neurochirurgia
Neurosurgery
Immunológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

–
Клинична имунология Имунология
Alergologie a klinická imunologie
Klinisk immunologi
–
–
Immunologia
–
Immunology (clinical and laboratory)
Ónæmisfræði
–
Aνοσολογία
Imunoloģija
Allergologie und klinische
Immunologie
–
–
Allergológia és klinikai immunológia
Immunologija
–
Immunologi og transfusjonsmedisin
Immunologie
Immunologia kliniczna
–
–
–
Klinická imunológia a alergológia
–
Klinisk immunologi
–
Immunology
Infektológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság

–
Инфекциозни болести
Infekční lékařství

325

326
Ország
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Megnevezés
Infektionsmedicin
–
Infektsioonhaigused
–
–
–
Infectious diseases
Smitsjúkdómar
Malattie infettive
Λοιµώδη Nοσήµατα
Infektoloģija
Infektiologie
Infektologija
Maladies contagieuses
Infektológia
(1999 előtt: fertőző betegségek)
Mard Infettiv
–
Infeksjonssykdommer
–
Choroby zakaźne
Infecciologia
Boli infecţioase
Infektologija
Infektológia
Infektiosairaudet / infektionssjukdomar
Infektionssjukdomar
–
Infectious diseases
Kardiológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália

Cardiologie
Кардиология
Kardiologie
Kardiologi
Innere Medizin und Schwerpunkt
Kardiologie
Kardioloogia
Καρδιολογία
Cardiología
Pathologie cardio-vasculaire
Cardiology
Hjartalaekningar
Cardiologia
Καρδιολογία
Kardioloģija
Kardiologie
Kardiologija
Cardiologie et angiologie
Kardiológia
Kardjoloġija
Cardiologie
Hjertesykdommer
–
Kardiologia
Cardiologia

2. szám

2. szám
Ország
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Megnevezés
Cardiologie
–
Kardiológia
Kardiologia / Kardiologi
Kardiologi
Cardiologie Kardiologie Cardiologia
Cardiology
Klinikai biológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország

Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

Biologie clinique / Klinische biologie
Клинична лаборатория
–
–
–
Laborimeditsiin
Χειρουργική Θώρακος
Análisis clínicos
Biologie médicale
–
–
Patologia clinica
–
–
–
Laboratorinė medicina
Biologie clinique
Orvosi laboratóriumi diagnosztika
(1978-1999-ig: klinikai laboratóriumi
vizsgálatok; 1978 előtt: orvosi
laboratóriumi vizsgálatok)
–
–
–
Medizinische Biologie
Diagnostyka laboratoryjna
Patologia clínica
Medicină de laborator
–
Laboratórna medicína
–
–
–
–
Mellkassebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország

Chirurgie thoracique / Heelkunde op de
thorax
(hatályon
kívül
helyezés
időpontja 1983. január 1.)
Гръдна хирургия Кардиохирургия
Kardiochirurgie
Thoraxkirurgi / brysthulens kirurgiske
sygdomme
Herzchirurgie
Torakaalkirurgia
Χειρουργική Θώρακος

327

328
Ország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc

Egyesült Királyság

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Megnevezés
Cirugía torácica
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Thoracic surgery
Brjóstholsskurðlækningar
Chirurgia toracica; Cardiochirurgia
Χειρουργική Θώρακος
Torakālā ķirurģija
Herz- und thorakale Gefässchirurgie
Krūtinės chirurgija
Chirurgie thoracique
Mellkassebészet
(1978 előtt: tüdősebészet)
Kirurgija Kardjo-Toraċika
Cardio-thoracale chirurgie
Thoraxkirurgi
–
Chirurgia klatki piersiowej
Cirurgia cardiotorácica
Chirurgie toracică
Torakalna kirurgija
Hrudníková chirurgia
Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt och
thoraxkirurgi
Thoraxkirurgi
Chirurgie cardiaque et vasculaire
thoracique
Herz- und thorakale
Gefässchirurgie
Chirurgia del cuore e dei vasi toracici
Cardo-thoracic surgery
Mikrobiológia és bakteriológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria

–
Микробиология
Lékařská mikrobiologie
Klinisk mikrobiologi
Mikrobiologie (Virologie) und
Infektionsepidemiologie
–
1. Ιατρική Βιοπαθολογία
2. Μικροβιολογία
Microbiología y parasitología
–
Microbiology
Sýklafræði
Microbiologia e virologia
Μικροβιολογία
Mikrobiologija
–
–
Microbiologie
Orvosi mikrobiológia
Mikrobijologija
Medische microbiologie
Medisinsk mikrobiologi
Hygiene und Mikrobiologie

2. szám

2. szám
Ország
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Megnevezés
Mikrobiologia lekarska
–
–
Klinična mikrobiologija
Klinická mikrobiológia
Kliininen mikrobiologia / Klinisk
mikrobiologi
Klinisk bakteriologi
–
Medical microbiology and virology
Nefrológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

–
Нефрология
Nefrologie
Nefrologi / medicinske nyresygdomme
Innere Medizin und Schwerpunkt
Nephrologie
Nefroloogia
Νεψρολογία
Nefrología
Néphrologie
Nephrology
Nýrnalækningar
Nefrologia
Νεψρολογία
Nefroloģija
Nephrologie
Nefrologija
Néphrologie
Nefrológia
Nefroloġija
–
Nyresykdommer
–
Nefrologia
Nefrologia
Nefrologie
Nefrologija
Nefrológia
Nefrologia / nefrologi
Medicinska njursjukdomar (nefrologi)
Néphrologie
Nephrologie
Nefralogia
Renal medicine
Neurológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország

Neurologie
Нервни болести
Neurologie
Neurologi / medicinske
nervesygdomme
Neurologie
Neuroloogia
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330
Ország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Megnevezés
Νευρολογία
Neurología
Neurologie
Neurology
Taugalækningar
Neurologia
Νευρολογία
Neiroloģija
Neurologie
Neurologija
Neurologie
Neurológia
Newroloġija
Neurologie
Nevrologi
Neurologie
Neurologia
Neurologia
Neurologie
Nevrologija
Neurológia
Neurologia / Neurologi
Neurologi
Neurologie
Neurologie
Neurologia
Neurology
Nukleáris medicina
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália

Médecine
nucléaire
/
nucleaire
geneeskunde
Нуклеарна медицина
Nukleární medicína
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Nuklearmedizin
–
Πυρηνική Ιατρική
Medicina nuclear
Médecine nucléaire
–
Ísótópagreining
Medicina nucleare
Πυρηνική Ιατρική
–
Nuklearmedizin
–
Médecine nucléaire
Nukleáris medicina
(izotópdiagnosztika)
(1999 előtt: nukleáris medicina)
Mediċina Nukleari
Nucleaire geneeskunde
Nukleærmedisin
Nuklearmedizin
Medycyna nuklearna
Medicina nuclear

2. szám

2. szám

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Ország

Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc

Egyesült Királyság

Megnevezés
Medicină nucleară
Nuklearna medicina
Nukleárna medicína
Kliininen fysiologia ja
isotooppilääketiede / klinisk fysiologi
och nukleärmedicin
Nukleärmedicin
Radiologie médicale / médecine
nucléaire
Medizinische Radiologie /
Nuklearmedizin
Radiologia medica / medicina nucleare
Nuclear medicine
Ortopédia
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc

Egyesült Királyság

Chirurgie orthopédique / Orthopedische
heelkunde
Ортопедия и травматология
Ortopedie
Ortopædisk kirurgi
Orthopädie (und Unfallchirurgie)
Ortopeedia
Ορθοπεδική
Cirugía ortopédica y traumatología
Chirurgie orthopédique et traumatologie
Trauma and Orthopaedic surgery
Bæklunarskurðlaekningar
Ortopedia e traumatologia
Ορθοπεδική
Traumatoloģija un ortopēdija
Orthopädische Chirurgie
Ortopedija traumatologija
Orthopédie
Ortopédia
Kirurġija Ortopedika
Orthopedie
Ortopedisk kirurgi
Orthopädie und Orthopädische
Chirurgie
Ortopedia i traumatologia narządu
ruchu
Ortopedia
Ortopedie şi traumatologie
Ortopedska kirurgija
Ortopédia
Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi
och traumatologi
Ortopedi
Chirurgie orthopédique et traumatologie
de l’appareil locomoteur
Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates
Chirurgia ortopedica e traumatologia del
sistema motorio
Trauma and orthopaedic surgery
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332

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Ország

Megnevezés
Patológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország

Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

Anatomie pathologique / Pathologische
anatomie
Обща и клинична патология
Patologická anatomie
Patologisk anatomi / vævs- og
celleundersøgelser
Pathologie
Patoloogia
Παθολογική Aνατοµική
Anatomía patológica
Anatomie et cytologie pathologiques
Morbid anatomy and histopathology
Vefjameinafræði
Anatomia patologica
Παθολογοανατοµία – Ιστολογία
Patoloģija
Pathologie
Patologija
Anatomie pathologique
Patológia
(1978–1999-ig: kórbonctankórszövettan;
1978 előtt: kórbonctani és kórszövettani
vizsgálat)
Istopatologija
Pathologie
Patologi
Pathologie
Patomorfologia
Anatomia patologica
Anatomie patologică
Anatomska patologija in citopatologija
Patologická anatómia
Patologia / Patologi
Klinisk patologi
Pathologie Pathologie Patologia
Histopathology
Plasztikai sebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország

Chirurgie plastique, reconstructrice et
esthétique / Plastische, reconstructieve
en esthetische heelkunde
Пластично-възстановителна
хирургия
Plastická chirurgie
Plastikkirurgi
Plastische (und Ästhetische) Chirurgie
Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia
Πλαστική Χειρονργική
Cirugía plástica y reparadora
Chirurgie plastique, reconstructrice et
esthétique

2. szám

2. szám

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Ország

Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc

Egyesült Királyság

Megnevezés
Plastic, reconstructive and aesthetic
surgery
Lýtalækningar
Chirurgia plastica e ricostruttiva
Πλαστική Χειρονργική
Plastiskā ķirurģija
Plastische- und
Wiederherstellungschirurgie
Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija
Chirurgie plastique
Plasztikai (égési) sebészet
Kirurġija Plastika
Plastische chirurgie
Plastikkirurgi
Plastische Chirurgie
Chirurgia plastyczna
Cirurgia plástica e reconstrutiva
Chirurgie plastică – microchirurgie
reconstructivă
Plastična, rekonstrukcijska in estetska
kirurgija
Plastická chirurgia
Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi
Plastikkirurgi
Chirurgie plastique, reconstructive et
esthétique
Plastische, rekonstruktive und
ästhetische Chirurgie
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed
estetica
Plastic surgery
Pszichiátria
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia

Psychiatrie de l’adulte/Volwassen
psychiatrie
Психиатрия
Psychiatrie
Psykiatri
Psychiatrie und Psychotherapie
Psühhiaatria
Ψυχιατρική
Psiquiatría
Psychiatrie
Psychiatry
Geðlækningar
Psichiatria
Ψυχιατρική
Psihiatrija
Psychiatrie und Psychotherapie
Psichiatrija
Psychiatrie
Pszichiátria
Psikjatrija
Psychiatrie
Psykiatri

333

334
Ország
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Megnevezés
Psychiatrie
Psychiatria
Psiquiatria
Psihiatrie
Psihiatrija
Psychiatria
Psykiatria / Psykiatri
Psykiatri
Psychiatrie et psychothérapie
Psychiatrie und Psychotherapie
Psichiatria e psicoterapia
General psychiatry
Radiológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg

Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

–
Радиобиология
–
–
Radiologie
–
Aκτινογία – Ραδιολογία
Electroradiología
Electro-radiologie (hatályon kívül
helyezve 1971. december 3.)
–
Geislalækningar
Radiologia (hatályon kívül helyezve:
1993. október 31.)
–
–
–
–
Électroradiologie (Szakmai képesítés
megszerzését tanúsító okiratot nem
adnak ki az 1982. március 5-e után
megkezdett képzések esetében.)
Radiológia
[1978 előtt: röntgenológia
(röntgendiagnosztika és röntgenterápia)]
–
Radiologie (hatályon kívül helyezve:
1984. július 8.)
–
Radiologie
–
Radiologia
–
–
–
–
–
–
–

2. szám

2. szám

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Ország

Megnevezés
Reumatológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország

Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

Rhumathologie / reumatologie
Ревматология
Revmatologie
Reumatologi
Innere Medizin und Schwerpunkt
Rheumatologie
Reumatoloogia
Ρευµατολογία
Reumatología
Rhumathologie
Rheumatology
Gigtarlækningar
Reumatologia
Ρευµατολογία
Reimatoloģija
Rheumatologie
Reumatologija
Rhumathologie
Reumatológia
(1984–1993-ig: reumatológia és
fizioterápia;
1984 előtt: reumatológia és
fizikóterápia)
Rewmatoloġija
Reumatologie
Revmatologi
–
Reumatologia
Reumatologia
Reumatologie
–
Reumatológia
Reumatologia / Reumatologi
Reumatologi
Rhumatologie
Rheumatologie
Reumatologia
Rheumatology
Sebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus

Chirurgie / Heelkunde
Хирургия
Chirurgie
Kirurgi / kirurgiske sygdomme
(Allgemeine) Chirurgie
Üldkirurgia
Χειρονργική
Cirugía general y del aparato digestivo
Chirurgie générale
General surgery
Skurðlækningar
Chirurgia generale
Γενική Χειρουργική

335

336
Ország
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Megnevezés
Ķirurģija
Chirurgie
Chirurgija
Chirurgie générale
Sebészet
Kirurġija Ġenerali
Heelkunde
Generell kirurgi
Chirurgie
Chirurgia ogólna
Cirurgia geral
Chirurgie generală
Splošna kirurgija
Chirurgia
Yleiskirurgia / Allm a kirurgi
Kirurgi
Chirurgie
Chirurgie
Chirurgia
General surgery
Sugárterápia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország

Radiothérapie-oncologie
Radiotherapie-oncologie
Лъчелечение
Radiační onkologie
Onkologi
Strahlentherapie
Onkoloogia
Aκτινοθεραπευτική – Ογκολογία
Oncología radioterápica
Oncologie radiothérapique
Radiation oncology
–
Radioterapia
Aκτινοθεραπευτική
Terapeitiskā radioloģija
Medizinische Radiologie/Radio
Onkologie
Onkologija radioterapija
Radiothérapie
Sugárterápia
(1984 előtt: onkoradiológia)
Onkoloġija u Radjoterapija
Radiotherapie
–
Strahlentherapie – Radioonkologie
Radioterapia onkologiczna
Radioterapia
Radioterapie
Radioterapija in onkologija
Radiačná onkológia
Syöpätaudit / Cancersjukdomar
Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

/

2. szám

2. szám

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Ország

Svájc
Egyesült Királyság

Megnevezés
Radio-oncologie/radiothérapie
Radio-Onkologie/Strahlentherapie
Radio-oncologia/radioterapia
Clinical oncology
Szemészet
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

Ophtalmologie / Oftalmologie
Очни болести
Oftalmologie
Oftalmologi / øjensygdomme
Augenheilkunde
Oftalmoloogia
Οψθαλµολογία
Oftalmología
Ophtalmologie
Ophthalmology
Augnlækningar
Oftalmologia
Οψθαλµολογία
Oftalmoloģija
Augenheilkunde
Oftalmologija
Ophtalmologie
Szemészet
(1978 előtt: szembetegségek)
Oftalmoloġija
Oogheelkunde
Øyesykdommer
Augenheilkunde und Optometrie
Okulistyka
Oftalmologia
Oftalmologie
Oftalmologija
Oftalmológia
Silmätaudit / Ögonsjukdomar
Ögonsjukdomar (oftalmologi)
Ophtalmologie
Ophthalmologie
Oftalmologia
Ophthalmology
Szülészet-nőgyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország

Gynécologie-obstétrique
/
Gynaecologie en verloskunde
Акушерство, гинекология и
репродуктивна медицина
Gynekologie a porodnictví
Gynaekologi og obstetrik / kvindesyg
domme og fødselshjæl
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Sünnitusabi ja günekoloogja
Μαιευτική-Γυναικολογία
Obstetricia y ginecología
Gynécolo te-obstétrique
Obstetrics and gynaecology
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Ország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság
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Megnevezés
Fæðingar- og kvenlækningar
Ginecologia e ostetricia
Μαιευτική-Γυναικολογία
Ginekoloģija un dzemdniecība
Gynäkologie und Geburtshilfe
Akušerija ginekologija
Gynécologie-obstétri e ue
Szülészet-nőgyógyászat
Ostetriċja u Ġinekoloġija
Verloskunde en gynaecologie
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Położnictwo i ginekologia
Ginecologia e obstetricia
Obstetrică-ginecologie
Ginekologija in porodništvo
Gynekológia a pőrodníctvo
Naistentaudit ja synnytykset /
Kvinnosjukdomar och förlossningar
Obstetrik och gynekologi
Gynécologie et obstétrique
Gynäkologie und Geburtshilfe
Ginecologia e ostetricia
Obstetrics and gynaecology
Társadalomorvostan és szociális orvostan
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország

–
Социална медицина и здравен
мениджмънт Комунална хигиена
Hygiena a epidemiologie
Samfundsmedicin
Öffentliches Gesundheitswesen
–
Κοινωνική Ιατρική
Medicina preventiva y salud pública
Santé publique et médecine sociale
Public health medicine

Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia

Félagslækningar
Igiene e medicina preventiva
Υγειονολογία/Κοινωνική Ιατρική
–
Prävention und Gesundheitswesen
–
Santé publique
Megelőző orvostan és népegészségtan
Saħħa Pubblika
Maatschappij en gezondheid
Samfunnsmedisin
Sozialmedizin
Zdrowie publiczne, epidemiologia
Saúde pública
Sănătate publică şi management
Javno zdravje
Verejné zdravotníctvo

Belgium
Bulgária
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Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

Megnevezés
Terveydenhuolto / hälsovård
Socialmedicin
Prévention
et
santé
publique
Prevention
und
Gesundheitswesen
Prevenzione e salute pubblica
Public health medicine
Trópusi betegségek
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc

Egyesült Királyság

–
–
–
–
–
–
–
–
–
Tropical medicine
–
Medicina tropicale
–
–
Tropenmedizin
–
–
Trópusi betegségek
–
–
–
Spezifische Prophylaxe und
Tropenhygiene
Medycyna transportu
Medicina tropical
–
–
Tropická medicína
–
–
Médecine tropicale et médecine des
voyages
Tropen- und Reisemedizin
Medicina tropicale e medicina di
viaggio
Tropical medicine
Tüdőgyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország

Pneumologie
Пневмология и фтизиатрия
Tuberkulóza a respirační nemoci
Medicinske lungesygdomme
Pneumologie
Pulmonoloogia
Φυµατιολογία- Πνευµονολογία
Neumologia
Pneumologie
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Ország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság
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Respiratory medicine
Lungnalækningar
Malattie dell’apparato respiratorio
Πνευµονολογία – Φυµατιολογία
Ftiziopneimonoloģija
Pneumologie
Pulmonologija
Pneumologie
Tüdőgyógyászat
(1978 előtt: tüdőbetegségek és
gümőkóros megbetegedések)
Mediċina Respiratorja
Longziekten en tuberculose
Lungesykdommer
Lungenkrankheiten
Choroby płuc
Pneumologia
Pneumologie
Pnevmologija
Pneumológia a ftizeológia
Keuhkosairaudet j a allergologia /
Lungsjukdomar och allergologi
Lungsjukdomar (pneumologi)
Pneumologie
Pneumologie
Pneumologia
Respiratory medicine
Urológia
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália

Urologie
Урология
Urologie
Urologi / urinvejenes
kirurgiske sygdomme
Urologie
Uroloogia
Uυρολογία
Urología
Urologie
Urology
Þvagfæraskurðlækningar
Urologia
Uυρολογία
Uroloģija
Urologie
Urologija
Urologie
Urológia
(1978 előtt: húgy- és ivarszervi
bántalmak)
Uroloġija
Urologie
Urologi
Urologie
Urologia
Urologia
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Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság
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Megnevezés
Urologie
Urologija
Urológia
Urologia / Urologi
Urologi
Urologie
Urologie
Urologia
Urology

D) A háziorvosi oklevelek megnevezései Magyarországon, valamint az egyes
tagállamokban:
Ország
Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Esztország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

Oklevél megnevezése
Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste/ministerieel
erkenningsbesluit van huisarts
Свидетелство за призната специалност по Обща медицина
Diplom o specializaci „všeobecné lékařství”
Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende laege/Speciallaege –
I almen medicin
Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin
Diplom peremeditsiini erialal
Τίτλος ιατρικής ειδικóτητας γενικής ιατρικής
Titulo de especialista en medicina familiar y comunitaria
Diplôme d’État de docteur en médecine (avec document annexé attestant la
formation spécifique en médecine générale)
Certificate of specific qualifications in general medical practice
Almennt heimilislækningaleyfi (Evrópulækningaleyfi)
Attestato di formazione specifica in medicina generale
Πιστοποιητικó Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού
Ģimenes ārsta sertifikāts
Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas
–
Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány
Tabib tal-familja
Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering dér geneeskunst
Bevis for kompetanse som allmenpraktiserende lege
Arzt für Allgemeinmedizin
Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej
Diploma do internato complementar de clínica geral
Certificat de medic specialist medicină de familie
Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine
Diplom o špecializácii v odbore „všeobecné lekárstvo”
Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om
tilläggsutbildning av lakare i primärvård
Bevis om kompetens som allmänpraktiserande lakare (Europaläkare) utfärdat av
Socialstyrelsen
Certificate of prescribed/equivalent experience
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E) A háziorvosi szakképesítés megnevezései Magyarországon, valamint az egyes
tagállamokban:
Ország
Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

Megnevezés
Huisarts /Médecin généraliste
Лекар-специалист по Обща медицина
Všeobecný lékař
Alment praktiserende læge/Speciallæge I almen medicin
Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin
Perearst
Ιατρóς µε ειδικóτητα γενικής ιατρικής
Especialista en medicina familiar y comunitaria
Médecin qualifié en médecine générale
General medical practitioner
Medico di medicina generale
Ιατρóς Γενικής Iατρικής
Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts
Šeimos medicinos gydytojas
Médecin généraliste
Háziorvostan szakorvosa
Mediċina tal-familja
Huisarts
Arzt für Allgemeinmedizin
Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej
Assistente de clínica geral
Medic specialist medicină de familie
Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske medicine
Všeobecný lekár
Yleislääkäri/allmänläkare
Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)
General medical practitioner

F) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén
a) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére
kiállított, a következő időpontok előtt megkezdett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító
orvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott
minimális képzési követelményeknek:
– 2007. január 1. Bulgária és Románia esetében,
– 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia,
Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia esetében,
– 2002. június 1. Svájc esetében,
– 1995. május 1. Liechtenstein esetében,
– 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország esetében,
– 1986. január 1. Spanyolország és Portugália esetében,
– 1981. január 1. Görögország esetében,
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– 1976. december 20. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország,
Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,
ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az
igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül
ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
b) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére
kiállított, a következő időpontok előtt megkezdett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító
szakorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott
minimális képzési követelményeknek:
– 2007. január 1. Bulgária és Románia esetében,
– 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia,
Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia esetében,
– 2002. június 1. Svájc esetében,
– 1995. május 1. Liechtenstein esetében,
– 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország esetében,
– 1986. január 1. Spanyolország és Portugália esetében,
– 1981. január 1. Görögország esetében,
– 1976. december 20. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország,
Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,
ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az
igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül
ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
c) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt
Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését
tanúsító orvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által
meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben:
– 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és azt olyan igazolás kíséri,
amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta
az adott tevékenységet. Ezen orvosi oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy
Németország területén orvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja,
mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által
odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában
gyakorolható.
d) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt
Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését
tanúsító szakorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által
meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben:
– 1992. április 3. előtt megkezdett képzést igazol, és az oklevelet olyan igazolás
kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt
év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen
gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen szakorvosi oklevél a birtokosát feljogosítja
arra, hogy Németország területén orvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett
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gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német
hatóság által odaítélt és a B) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat
birtokában gyakorolható.
e) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami
állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1993. január 1-jét
megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen
időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh
Köztársaság illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén az orvosi
tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi
érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett cseh képesítések. A
tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és
jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén.
f) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami
állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1993. január 1-jét
megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen
időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia
illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén az orvosi tevékenység
megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír,
mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett szlovák képesítések. A tanúsítványhoz
mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az
adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a
szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén.
g) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami
állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1991. augusztus
20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen
időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország
illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén az orvosi tevékenység
megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír,
mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett észt képesítések. A tanúsítványhoz
mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az
adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a
szóban forgó tevékenységet Észtország területén.
h) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami
állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1991. augusztus
21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen
időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország
illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén az orvosi tevékenység
megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír,
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mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett lett képesítések. A tanúsítványhoz
mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az
adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a
szóban forgó tevékenységet Lettország területén.
i) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami
állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1990. március 11-ét
megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot
megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága
tanúsítja, hogy Litvánia területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása
tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi
területen szerzett litván képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes
hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az
igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő
éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet
Litvánia területén.
j) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami
állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1991. június 25-ét
megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot
megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága
tanúsítja, hogy Szlovénia területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása
tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi
területen szerzett szlovén képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes
hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az
igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő
éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet
Szlovénia területén.
k) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által azon tagállami állampolgár részére
kiállított oklevél, akinek orvosi, szakorvosi, háziorvosi oklevele nem felel meg az A),
B), C) vagy D) pontban említett megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet – a
tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott – olyan igazolás kíséri, amely
tanúsítja, hogy az adott orvosi, szakorvosi, háziorvosi oklevelet az európai közösségi
jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres
teljesítését követően állították ki, és az azt kiállító tagállam úgy tekinti, mint az e
melléklet A), B, C) vagy D) pontjában megnevezett oklevelet, képesítést.
l) Feltétel nélkül elismerésre kerül a szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár
esetében, akinek 1975. június 20-án hatályos szabályozás alapján a nem teljes
munkaidejű szakorvosi képzése 1983. december 31-éig megkezdődött, amennyiben az
oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az
igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül
ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
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m) Feltétel nélkül elismerésre kerül azon tagállami állampolgár részére
Spanyolországban kiállított szakorvosi oklevél, aki szakképzését 1995. január 1-je
előtt befejezte, ha a szóban forgó képzés nem felel meg az európai közösségi jog által
meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben az oklevelet az
illetékes spanyol hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az
adott tagállami állampolgár letette a vonatkozó spanyol jogszabályban (1479/99. sz.
királyi rendelet) foglalt szakmai alkalmassági vizsgát.
n) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam illetékes hatósága által a tagállami
állampolgár számára kiállított olyan igazolás, amely tanúsítja, hogy az orvos a D)
pontban említett, háziorvosi képesítés megszerzését tanúsító okirat hiányában a
következőkben felsorolt időpontig az orvosi szakmára alkalmazandó – az általános
orvosi szakmai tevékenységek gyakorlásának megkezdésére jogosító – rendelkezések
erejénél fogva jogosult a háziorvosi tevékenységnek az adott tagállam szociális
biztonsági rendszere keretében történő gyakorlására, és aki az említett időpontig a
tagállam területén letelepedett, valamint akinek az orvosi, szakorvosi oklevele feltétel
nélkül elismerhető.
– 2007. január 1. Bulgária és Románia esetében,
– 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia,
Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia esetében,
– 1994. december 31. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Spanyolország
Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália,
Finnország, Svédország esetében és az Egyesült Királyság esetében.
A fenti igazolást ugyanolyan hatályúnak kell tekinteni, mint a külön jogszabályban
meghatározott, a háziorvosi szakképzettség megszerzését tanúsító okiratot.
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2. számú melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez
A Magyarországon kiállított ápolói oklevelek és az azokkal egyenértékű,
feltétel nélkül elismerésre kerülő oklevelek
A) Az általános ápolói oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint
a képesítést kísérő igazolások Magyarországon és az egyes tagállamokban:
Ország
Belgium

Bulgária

Oklevél megnevezése
1. Diploma gegradueerde
verpleger/verpleegster
(Egyetemi ápolói/ápolónői
oklevél)
- Diplôme d’infirmier(ère)
gradué(e)
(Fokozattal bíró
ápolói/ápolónői oklevél)
- Diplom eines(einer)
graduierten
Krankenpflegers
(-pflegerin)
(Betegápolói, betegápolónői
oklevél)
2. Diploma in de
ziekenhuisverpleegkunde
(Kórházi ápolástudományi
oklevél)
- Brevet d’infirmier(ère)
hospitalier(ère)
(Kórházi ápolói/ápolónői
oklevél)
- Brevet eines(einer)
Krankenpflegers(-pflegerin)
(Betegápolói, betegápolónői
oklevél)
3. Brevet van
verpleegassistent(e)
(Ápolási asszisztensi
oklevél)
- Brevet d’hospitalier(ere)
(Kórházi dolgozói oklevél)
- Brevet einer
Pflegeassistentin
(Ápolási asszisztensi
oklevél)
Диплома за висше
образование на
образователноквалификационна степен
“Бакалавър” с
професионална
квалификация “Медиц
инска сестра
(Felsőfokú diploma a
„baccalaureatus” nővéri
szakképzettség minősítésről)

Kibocsátó szerv
1. De erkende
opleidingsinstituten
(Elismert oktatási
intézmények) / les
établissements
d’enseignement reconnus
(Elismert oktatási
intézmények)
/ die anerkannten
Ausbildungsanstalten
(Az elismert szakképzési
intézetek)
2. De bevoegde
Examencommissie van de
Vlaamse Gemeenschap
(A Flamand Közösség
illetékes Vizsgabizottsága) /
le Jury compétent
d’enseignement de la
Communauté française
(A Francia Közösség
illetékes oktatási bizottsága)
/
die zuständigen
’Prüfungsausschüsse der
Deutschsprachigen
Gemeinschaft’
(A Német Nyelvű Közösség
illetékes vizsgabizottságai)

Университет
(Egyetem)
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Cseh Köztársaság

Dánia

Németország

Észtország

Görögország

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Oklevél megnevezése
1. Diplom o ukončení studia
ve studijním programu
ošetřovatelství ve studijním
oboru všeobecná sestra
(bakalář, Bc.) accompanied
by the following certificate:
Vysvědčení
o státní závěrečné
zkoušce
[Az ápoló képzés
tanulmányi program
befejezését igazoló oklevél
az általános ápolás/nővér
szakon (bakalář baccalaureus, Bc.)]

Kibocsátó szerv
1. Vysoká škola zřizéná
nebo uznaná státem
(Az állam által alapított
vagy elismert egyetem)

2. Diplom o ukončení studia
ve studijním oboru
diplomovaná všeobecná
sestra (diplomovany
specialista, DiS.)
accompanied by the
following certificate:
Vysvědčení
o absolutoriu
[Az ápoló képzés tanulmányi
program befejezését igazoló
okleveles általános
ápolás/nővér szakon
(diplomovany specialista okleveles szakember, DiS.)]
Eksamensbevis efter
gennemført
sygeplejerskeuddannelse
(Az ápolónői képzés
elvégzését tanúsító
vizsgabizonyítvány)
Zeugnis über die staatliche
Prüfung in der
Krankenpflege
[Betegápolói államvizsgabizonyítvány (Állami ápolói
vizsga)]
Diplom őe erialal
(Oklevél ápolónő szakon)

2. Vyšší odborná škola
zřízená nebo uznaná státem
(Az állam által alapított
vagy elismert főiskola)

1. Πτυχίο Νοσηλευτικήζ
Παν/µίου Αθηνών
(Athéni Egyetem ápolói
oklevele)
2. Πτυχίο Νοσηλευτικηζ

Sygeplejeskole godkendt af
Undervisningsministeriet
(Az Oktatási Minisztérium
által jóváhagyott
ápolónőképző)
Staatlicher
Prüfungsausschuss
(Állami vizsgabizottság)

1. Tallinna Meditsiinikool
(Tallinni Egészségügyi
Iskola) 2. Tartu
Meditsiinikool
(Tartui Egészségügyi
Iskola)
3. Kohtla-Järve
Meditsiinikool
(Kohtla-Järvei
Egészségügyi Iskola)
1. Πανεπιστήµιο Αθηνών
(Athéni Egyetem)
2. Τεχνολογικά
ΕκπαЇυτικά Ιδρύµατα
Υπουργείο Εθνικής και
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závĕrĕčné zkoušce
(Államvizsgáról szóló
bizonyítvány)
2. Vysvĕdcĕní o absolutoriu
(Bizonyítvány a felsőfokú
tanulmányok elvégzéséről)
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Oklevél megnevezése
Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(T.E.I)
(Technikusképző Intézetek
(T.E.I) ápolói oklevele)
3. Πτυχίο Αξιωµατικών
Νοσηλευτικήζ
(Ápoló tiszti oklevél)
4. Πτυχίο Αδελψών
Νοσοκόµων πρώην
Ανωτέρων ∑χολών
Υπουργείου Υγείαζ Υγείαζ
και Πρόνοιαζ
(Az Egészségügyi és
Népjóléti Minisztérium volt
főiskoláinak ápolónővéri
oklevele)
5. Πτυχίo Αδελψών
Νοσοκόµων και
Επισκεπτριών πρώην
Ανωτέρων ∑χολών
Υπουργείου Υγείαζ και
Πρόνοιαζ
( Az Egészségügyi és
Népjóléti Minisztérium volt
főiskoláinak ápolónővéri és
védőnői oklevele)
6. Πτυχίο Τµήµατοζ
Νοσηλευτικήζ
(Ápolástani tagozat
oklevele)
Titulo de Diplomado
universitario en Enfermería
(Oklevél Ápolói Egyetemi
Képesítésről)

1. Diplôme d’Etat
d’infirmier(ère)
(Állami ápolói/ápolónői
oklevél)
2. Diplôme d’Etat
d’infirmier(ère) délivré en
vertu du décret no 99-1147
du 29 décembre 1999
(Az 1999. december 29-i 991147. sz. rendelet
értelmében kibocsátott
állami ápolói/ápolónői
oklevél)
Certificate of Registered
General Nurse
(Bejegyzett általános ápolói
bizonyítvány)

Kibocsátó szerv
Θρησκευµάτων
[Közoktatás- és Vallásügyi
Minisztérium
Technikusképző Intézetei
(TEI)]
3. Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας
(Nemzetvédelmi
Minisztérium)
4. Υπουργείο Υγείας και
Πρόνοιας
(Egészségügyi és Népjóléti
Minisztérium)
5. Υπουργείο Υγείας και
Πρόνοιας
(Egészségügyi és Népjóléti
Minisztérium)
6. KATEE Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων
KATEE [Közoktatás- és
Vallásügyi Minisztérium
Technikusképző Főiskolái
(KATEE)]

Ministerio de Educación y
Cultura/El rector de una
Universidad
(Oktatási és Kulturális
Minisztérium / Egyetemi
rektor)
Le ministère de la santé
(Egészségügyi
Minisztérium)

An Bord Altranais (The
Nursing Board)
[An Bord Altranais
(Ápolói Kamara)]
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Ország

Izland

Oklevél megnevezése
1. B.Sc. í hjúkrunarfræði
(B. Sc. ápolástudományból)
2. B.Sc. í hjúkrunarfræði (B.
Sc. ápolástudományból)
3. Hjúkrunarpróf (Ápolói
vizsga)

Olaszország

Diploma di infermiere
professionale
(Hivatásos ápolói oklevél)

Ciprus

∆ίπλωµα Γενικής
Νοσηλευτικής
(Általános ápolói oklevél)
1. Diploms par māsas
kvalifikācijas iegūšanu
(Oklevél ápolói képesítés
megszerzéséről)
2. Māsas diploms
(Ápolói oklevél)

Lettország

Liechtenstein

Litvánia

Luxemburg

Minden, az A) pontban
felsorolt oklevél, amelyet
valamely másik
tagállamban állítottak ki
1. Aukštojo mokslo
diplomas, nurodantis
suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo
profesinę kvalifikaciją
(Általános szakápolói
képesítés megszerzését
tanúsító felsőoktatási
oklevél)
2. Aukštojo mokslo
diplomas (neuniversitetinės
studijos), nurodantis
suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo
profesinę kvalifikaciją
[Általános szakápolói
képesítés megszerzését
tanúsító főiskolai oklevél
(nem egyetemi
tanulmányok)]
1. Diplôme d’Etat
d’infirmier
(Állami ápolói oklevél)
2. Diplôme d’Etat
d’infirmier hospitalier
gradué
(Fokozattal bíró kórházi
ápolói állami oklevél)

Kibocsátó szerv
1. Háskóli Islands
(Izlandi Egyetem)
2. Háskólinn á Akureyri
(Az Izlandi Egyetem
kihelyezett tagozata
Akureyriben)
3. Hjúkrunarskóli Íslands
(Izlandi Ápolóképző)
Scuole riconosciute dallo
Stato
(Az állam által elismert
iskolák)
Νοσηλευτική Σχολή
(Ápolástani Kar /
Ápolóképző Szakiskola)
1. Māsu skolas
(Ápolói iskola)
2. Universitātes tipa
augstskola pamatojoties uz
Valsts eksāmenu komisijas
lēmumu
(Egyetemi típusú főiskola
Állami vizsgabizottság
döntése alapján)
Illetékes hatóságok

1. Universitetas
(Egyetem)

2. Kolegija (Főiskola)

Ministère de l’Education
nationale, de la Formation
professionnelle et des
Sports
(Nemzeti Oktatási,
Szakképzési és
Sportminisztérium)
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Ország
Magyarország

Málta

Hollandia

Norvégia

Ausztria
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Oklevél megnevezése
1. Ápoló bizonyítvány
2. Diplomás ápoló oklevél
3. Egyetemi okleveles ápoló
oklevél
Lawrja jew diploma flistudji tal-infermerija
(Ápolói képesítés vagy
oklevél)
1. Diploma'sverpleger A,
verpleegster A,
verpleegkundige A
(Ápoló A, ápolónő A, ápoló
A oklevél)
2. Diploma verpleegkundige
MBOV (Middelbare
Beroepsopleiding
Verpleegkundige)
[Ápolói oklevél MBOV
(ápolók középfokú
szakképzése)]
3. Diploma verpleegkundige
HBOV (Hogere
Beroepsopleiding
Verpleegkundige)
[Ápolói oklevél HBOV
(ápolók felsőfokú
szakképzése)]
4. Diploma
beroepsonderwijs
verpleegkundige Kwalificatieniveau 4
(Ápolói szakképesítési
oklevél - 4. képesítési szint)
5. Diploma hogere
beroepsopleiding
verpleegkundige Kwalificatieniveau 5
(Ápolói felsőfokú
szakképesítési oklevél - 5.
képesítési szint)
Vitnemål for bestått
Sykepleierutdanning
(Ápolói/ápolónői képzés
elvégzését bizonyító
képesítő oklevél)
1. Diplom als ’Diplomierte
Gesundheits- und
Krankenschwester/
Diplomierter Gesundheitsund Krankenpfleger’
(„Okleveles
egészséggondozó és
betegápolónő ill. okleveles
egészséggondozó és
betegápoló” oklevél)
2. Diplom als ’Diplomierte
Krankenschwester/
Diplomierter

Kibocsátó szerv
1. Iskola
2. Egyetem / főiskola
3. Egyetem
Universita`ta' Malta
(Máltai Egyetem)

1. Door een van
overheidswege benoemde
examencommissie
(Hatóságilag kinevezett
vizsgabizottság)
2. Door een van
overheidswege benoemde
examencommissie
(Hatóságilag kinevezett
vizsgabizottság)
3. Door een van
overheidswege benoemde
examencommissie
(Hatóságilag kinevezett
vizsgabizottság)
4. Door een van
overheidswege aangewezen
opleidingsinstelling
(Hatóságilag kijelölt
képzőintézmény)
5. Door een van
overheidswege aangewezen
opleidingsinstelling
(Hatóságilag kijelölt
képzőintézmény)

Høgskole (Főiskola)

1. Schule für allgemeine
Gesundheits- und
Krankenpflege
(Általános
Egészséggondozó és
Ápolóképző Iskola)
2. Allgemeine
Krankenpflegeschule
(Általános ápolóképző
iskola)
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Ország

Lengyelország

Portugália

Románia

Szlovénia

Szlovákia

Oklevél megnevezése
Krankenpfleger’
(Okleveles betegápolónő /
okleveles betegápoló)
Dyplom ukończenia
studiów wyższych na
kierunku pielęgniarstwo z
tytułem „magister
pielęgniarstwa”
(Ápolói szakon végzettek
egyetemi/főiskolai oklevele
„okleveles ápoló” címmel)
1. Diploma do curso de
enfermagem geral
(Általános ápolástani
oklevél)
2. Diploma/carta de curso
de bacharelato em
enfermagem
(Ápolástani érettségi
oklevél/bizonyítvány)
3. Carta de curso de
licenciatura em enfermagem
(Ápolástani licenciátusi
bizonyítvány)
1. Diplomă de absolvire de
asistent medical generalist
cu
studii superioare de scurtă
durată
(1. Főiskolai oklevél:
általános ápolás és
betegellátás)
2. Diplomă de licenţă de
asistent medical generalist
cu studii superioare de
lungă durată
(2. Egyetemi oklevél:
általános ápolás és
betegellátás)
Diploma, s katero se
podeljuje strokovni naslov
„diplomirana medicinska
sestra / diplomirani
zdravstvenik”
(Az „okleveles
ápolónő/okleveles
egészségügyi dolgozó”
szakmai cím odaítéléséről
szóló oklevél)
1. Vysokoškolský diplom o
udelení akademického titulu
„magister z
ošetrovatel’stva” („Mgr.”)
[Felsőfokú ápolói
tanulmányok befejezést
igazoló oklevél a „magister
z ošetrovatel’stva”

Kibocsátó szerv

Instytucja prowadząca
kształcenie na
poziomie wyższym
uznana przez właściwe
władze

1. Escolas de Enfermagem
(Ápolási iskolák)
2. Escolas Superiores de
Enfermagem
(Ápolási Főiskolák)
3. Escolas Superiores de
Enfermagem; Escolas
Superioresde Saúde
(Ápolástani főiskolák;
Egészségügyi főiskolák)

1. Universităţi
(1. Tudományegyetem)

2. Universităţi
(2. Tudományegyetem)

1. Univerza
(Egyetem)
2. Visoka strokovna škola
(Felsőfokú szakiskola)

1. Vysoká škola
(Egyetem)
2. Vysoká škola
(Egyetem)
3. Stredná zdravotnícka
škola
(Egészségügyi
szakközépiskola)

2. szám
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Finnország

Svédország
Svájc

Egyesült Királyság
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Oklevél megnevezése
(„Mgr. - magister”) cím
megszerzéséről]
2. Vysokoškolský diplom o
udelení akademického titulu
„bakalár z ošetrovatel’stva”
(„Bc.”)
[Felsőfokú ápolói
tanulmányok befejezését
igazoló oklevél a „bakalár z
ošetrovatel’stva”
(„Bc. - baccalaureus”) cím
megszerzéséről]
3. Absolventsky diplom v
študijnom odbore
diplomovaná všeobecná
sestra
(Oklevél az okleveles
általános nővér szak
elvégzéséről)
1. Sairaanhoitajan tutkinto /
sjukskötarexamen
(Betegápolói képesítés)
2. Sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto
, sairaanhoitaja (AMK) /
yrkeshögskole-examen
inom hälsovard och det
sociala omradet, sjukskötare
(YH)
(Szociális- és egészségügyi
szakirányú főiskolai
képesítéssel rendelkező
betegápoló)
Sjuksköterskeexamen
(Ápolói/ápolónői oklevél)
Infirmière diplômée ES
infirmier diplômé ES
(Általános ápolási ápolónői
oklevél; Általános ápolási
ápolói oklevél);
Diplomierte Pflegefachfrau
HF,
Diplomierter
Pflegefachmann HF
(Okleveles általános
betegápoló, betegápolónő);
Infermiera diplomata SSS,
Infermiere diplomato SSS
(Általános ellátásra
képesített ápolónő,
általános ellátásra
képesített ápoló)
Statement of Registration
as a Registered General
Nurse in part 1 or part 12 of
the register kept by the
United Kingdom Central
Council for Nursing,

Kibocsátó szerv

1. Terveydenhuoltooppilaitokset /
hälsovårdsläroanstalter
(Egészséggondozó
intézetek)
2. Ammattikorkeakoulut /
yrkeshögskolor (Szakirányú
főiskolák)

Universitet eller högskola
(Egyetem vagy főiskola)
Ecoles qui proposent des
filières de formation
reconnues par l’État

Schulen, die staatlich
anerkannte Bildungsgänge
durchführen

Scuole che propongono
dei cicli di formazione
riconosciuti dallo Stato

Various
(Különböző)
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Oklevél megnevezése
Midwifery and Health
Visiting
(Bejegyzett általános ápolói
nyilvántartásba vételi
igazolás az Egyesült
Királyság Központi Ápolói,
Szülésznői és Védőnői
Tanácsa által vezetett
nyilvántartás 1. vagy 12.
jegyzékébe történő
felvételről)

Kibocsátó szerv

2. szám
Képesítést kísérő igazolás

B) Az ápolói szakképesítés megnevezései Magyarországon és az egyes
tagállamokban:
Ország
Belgium

Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország

Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország

Megnevezés
Hospitalier(ère)/verpleegassistent(e),
Infirmier(ere) hospitalier(ère)/ Ziekenhuisverpleger
(-verpleegster)
Медицинска сестра
Všeobecná sestra/všeobecný ošeřovatel
Sygeplejerske
Gesundheits- und Krankenpflegerin/
Gesundheits- und Krankenpfleger
Õde
∆ιπλωµατούχος ή πτυχιούχος νοσοκόµος,
νοσηλευτής ή
νοσηλεύτρια
Enfermero/a diplomado/a
Infirmier(ère)
Registered General Nurse
Hjúkrunarfræðingur
Infermiere professionale
Εγγεγραµµένος Νοσηλευτής
Māsa
Krankenschwester - Krankenpfleger
Bendrosios praktikos slaugytojas
Infirmier
Ápoló
Infermier Reġistrat tal-Ewwel Livell
Verpleegkundige
Sykepleier
Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter
Krankenpfleger
Pielęgniarka
Enfermeiro
asistent medical generalist
Diplomirana medicinska sestra / diplomirani
zdravstvenik
Sestra
Sairaanhoitaja - sjukskötare
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Sjuksköterska
Infirmière, infirmier; Krankenschwester,
Krankenpfleger; Infermiera, infermiere
State Registered Nurse or Registered General
Nurse
(Angliában, Walesben és Észak-Írországban)
Registered General Nurse (Skóciában)

C) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén
a) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a
következő időpontok előtt kiállított általános ápolói oklevél, amely nem felel meg az
európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:
– 2007. január 1. Bulgária esetében,
– 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia,
Málta, Szlovénia, Szlovákia esetében,
– 2002. június 1. Svájc esetében,
– 1995. május 1. Liechtenstein esetében,
– 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország esetében,
– 1986. január 1. Spanyolország és Portugália esetében,
– 1981. január 1. Görögország esetében,
– 1979. június 27. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,
amennyiben azt olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az
igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül
ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
b) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt
Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését
tanúsító általános ápolói oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által
meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben:
– 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely
szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta
az adott tevékenységet. Ezen ápolói oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy
Németország területén az általános ápolói tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett
gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német
hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat
birtokában gyakorolható.
c) Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami
állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1993. január 1-jét
megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen
időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh
Köztársaság illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén az
általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés
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ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett cseh
képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott
igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának
időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül
ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság
területén.
d) Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami
állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1993. január 1-jét
megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen
időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia
illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén az általános ápolói tevékenység
megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír,
mint az általános ápolói szakterületen szerzett szlovák képesítések. A tanúsítványhoz
mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az
adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a
szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén.
e) Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami
állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1991. augusztus 20-át
megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot
megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes
hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén az általános ápolói tevékenység
megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír,
mint az általános ápolói szakterületen szerzett észt képesítések. A tanúsítványhoz
mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az
adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a
szóban forgó tevékenységet Észtország területén.
f) Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami
állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1991. augusztus 21-ét
megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot
megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes
hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén az általános ápolói tevékenység
megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír,
mint az általános ápolói szakterületen szerzett lett képesítések. A tanúsítványhoz
mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az
adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a
szóban forgó tevékenységet Lettország területén.
g) Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami
állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1990. március 11-ét
megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot
megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága
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tanúsítja, hogy Litvánia területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és
gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános
ápolói szakterületen szerzett litván képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az
illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami
állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három
egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó
tevékenységet Litvánia területén.
h) Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami
állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1991. június 25-ét
megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot
megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága
tanúsítja, hogy Szlovénia területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és
gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint általános
ápolói szakterületen szerzett szlovén képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az
illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami
állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három
egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó
tevékenységet Szlovénia területén.
i) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által azon tagállami állampolgár
részére kiállított általános ápolói oklevél, akinek általános ápolói oklevele nem felel
meg az A) vagy B) pontban említett megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet - a
tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott - olyan igazolás kíséri, amely
tanúsítja, hogy az adott oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott
minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően
állították ki, és az azt kiállító tagállam úgy tekinti őket, mint az e melléklet A) vagy B)
pontjában megnevezett oklevelet, képesítést.
j) A lengyel általános ápolói oklevél tekintetében - az i) pontban foglaltaktól eltérően
- kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:
Feltétel nélkül elismerésre kerül az alábbi általános ápolói oklevél azon tagállami
állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 2004. május 1-jét
megelőzően Lengyelországban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot
megelőzően Lengyelországban kezdődött, és amely nem felel meg az európai
közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben
az ezen oklevélhez mellékelt igazolás értelmében az adott tagállami állampolgár
ténylegesen és jogszerűen folytatott általános ápolói tevékenységet Lengyelország
területén a következő időtartamok során:
– ápolói képesítés megszerzését tanúsító okirat (dyplom licencjata pielęgniarstwa) – az
igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő
éven keresztül,
– középfokú végzettségre épülő képzés elvégzését tanúsító, egészségügyi szakiskolában szerzett, ápolói képesítés megszerzését tanúsító okirat (dyplom pielęgniarki albo
pielęgniarki dyplomowanej) – az igazolás kiadásának időpontját megelőző hét év
során legalább öt egymást követő éven keresztül.
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k) Feltétel nélkül elismerésre kerül azon tagállami állampolgár részére
Lengyelországban kiállított felsőfokú alapképzési fokozatot igazoló ápolói oklevél, aki
képzését 2004. május 1-je előtt befejezte és amely képzés nem felel meg a az európai
közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben
az oklevelet az illetékes lengyel hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az oklevelet a vonatkozó lengyel
jogszabályban foglalt továbbképző program keretében szerezte, amely igazolja, hogy
az adott tagállami állampolgár – Lengyelországra vonatkozóan az A) és B) pontban
említett – ápolói képesítéssel rendelkező ápolókéval megfelelő szintű tudással és
szakértelemmel rendelkezik.
l) Az általános ápolói tevékenység folytatására kiadott román képesítésekre
vonatkozóan – az i) pontban foglaltaktól eltérően – a szerzett jogok tekintetében
kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni.
Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél (Certificat de competenţe
profesionale de asistent medical generalist), azon tagállami állampolgár esetében,
akinek az oklevelét 2007. január 1-jét megelőzően Romániában állították ki, vagy
akinek a képzése ezen időpontot megelőzően Romániában kezdődött, és amely nem
felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési
követelményeknek és az oklevél şcoală postliceală-ban folytatott felsőfokú
szakképzés elvégezését igazolja, továbbá az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely
értelmében az adott tagállami állampolgár ténylegesen és jogszerűen folytatott
általános ápolói tevékenységet Románia területén az igazolás kiadásának időpontját
megelőző hét év során legalább öt egymást követő éven keresztül.
m) Az a)–l) pont szerinti tevékenységhez a betegápolás tervezésével, megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos teljes felelősségnek kell kapcsolódnia.
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3. számú melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez
A Magyarországon kiállított fogorvosi, szakfogorvosi oklevelek és az azokkal
egyenértékű, feltétel nélkül elismerésre kerülő oklevelek
A) A fogorvosi oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint a képesítést
kísérő igazolások Magyarországon és az egyes tagállamokban:
Ország
Belgium

Bulgária

Cseh Köztársaság

Dánia

Oklevél megnevezése
- Diploma van tandarts
(Fogorvosi oklevél)
- Diplôme de licencié en
science dentaire
[Fogorvostudományi
doktori (licenciátusi)
oklevél]

Kibocsátó szerv
1. De universiteiten/les
universités
(Egyetemek)
2. De bevoegde
Examencommissie van de
Vlaamse Gemeenschap
(A Flamand Közösség
illetékes vizsgabizottsága) /
le Jury compétent
d’enseignement de la
Communauté française
(A Francia Közösség
illetékes oktatási bizottsága)
Факултет по дентална
Диплома за висше
медицина към
образование на
Медицински университет
образователноквалификационна степен (Orvosi Egyetem Fogorvosi
“Магистър” по “Дентална Kara)
медицина” с
професионална
квалификация “Магистърлекар по дентална
медицина
(Felsőfokú diploma a
fogorvosi
„magiszter” szintű
szakképzésről és a
„magiszter-fogorvos”
szakképzésről)
Diplom o ukončení studia
Lékařská fakulta univerzity
ve studijním programu
v České republice
zubní lékařství (doktor
(A Cseh Köztársaság
zubního lékařství, Dr. med. egyetemeinek
Dent.)
orvostudományi kar)
[A fogorvos képzés
tanulmányi program
befejezését igazoló oklevél
(doktor zubního lékařství fogorvos, Dr. med. Dent. medicinae dentalis doctor)]
Bevisfor tandlægeeksamen Tandlægehøjskolerne,
(odontologisk
Sundhedsvidenskabeligt
kandidateksamen)
Universitetsfakultet
[Fogorvosi
(Fogorvosi főiskola,
vizsgabizonyítvány
Egészségtudományi
(odontológusi jelöltvizsga)] egyetemi kar)

Képesítést kísérő igazolás

Vysvědčení o státní
rigorózní zkoušce
(Bizonyítvány Egyetemi
államvizsgáról)

Autorisation som tandlæge,
udstedt af
Sundhedsstyrelsen
(Fogorvosi jogosítvány,
amelyet az Egészségügyi
Igazgatóság állít ki)
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Ország
Németország

Észtország

Görögország
Spanyolország

Franciaország

Írország

Izland

Olaszország

Ciprus

Lettország
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Oklevél megnevezése
Zeugnis über die
Zahnärztliche Prüfung
(Fogorvosi
vizsgabizonyítvány)
Diplom hambaarstiteaduse
őppekava läbimise kohta
(Oklevél a fogorvostudományi képzési követelmények teljesítéséről)
Πτυχίο Οδοντιατρικής
(Fogorvosi oklevél)
Título de Licenciado en
Odontología
(Oklevél fogorvosi
végzettségről)
Diplôme d’Etat de docteur
en chirurgie Dentaire
(Szájsebészeti orvosi állami
oklevél)
Bachelor in Dental Science
(B.Dent.Sc.) / Bachelor of
Dental Surgery (BDS) /
Licentiate in Dental Surgery
(LDS)
[Fogorvostudomány
bakkalaureusa (B. Dent.
Sc.) / Fogorvoslás
bakkalaureusa (BDS) /
Vizsgázott/képesített fogász
(LDS)]
Próf frá tannlæknadeild
Háskóla Íslands
(Izlandi Egyetem Fogorvosi
Karának oklevele)
Diploma di laurea in
Odontoiatria e Protesi
Dentaria
(Oklevél fogorvosi és
fogpótlási végzettségről)

Kibocsátó szerv
Zuständige Behörden
(Illetékes hatóságok)

Πιστοποιητικό Εγγραφής
Οδοντιάτρου
(Bizonyítvány a fogorvosi
nyilvántartásba vételről)
Zobārsta diploms
(Fogorvosi oklevél)

Οδοντιατρικο Συµβούλιο
(Fogorvosi Tanács)

2. szám
Képesítést kísérő igazolás

Tartu Ülikool
(Tartui Egyetem)

Παυεπιστήµιο
(Egyetem)
El rector de una
Universidad
(Egyetemi rektor)
Universités
(Egyetemek)

Universities / Royal
College of Surgeons in
Ireland
(Egyetemek / Írországi
Sebészek Királyi
Főiskolája)

Tannlæknadeild Háskóla
Íslands
(Az Izlandi Egyetem
Fogorvosi Kara)
Università
(Egyetem)

Universitātes tipa
augstskola
(Egyetemi típusú főiskola)

Diploma di abilitazione
all’esercizio
dell’odontoiatria e protesi
dentaria
(Fogorvosi és fogpótlási
praxisra feljogosító oklevél)

Rezidenta diploms par
zobārsta pēcdiploma
izglītības programmas
pabeigšanu, ko izsniedz
universitātes tipa augstskola
un „Sertifikāts” kompetentas iestādes
izsniegts dokuments, kas
apliecina, ka persona ir
nokārtojusi sertifikācijas
eksāmenu zobārstniecībā

2. szám

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Ország

Liechtenstein

Litvánia

Luxemburg

Magyarország

Málta

Hollandia

Norvégia

Ausztria

Oklevél megnevezése

Kibocsátó szerv

Illetékes hatóságok
Minden, az A) pontban
felsorolt oklevél, amelyet
valamely másik
tagállamban állítottak ki
Aukštojo mokslo diplomas, Universitetas
nurodantis suteiktą gydytojo (Egyetem)
odontologo kvalifikaciją
(Fogorvosi képesítés
megszerzését bizonyító
felsőiskolai oklevél)
Diplôme d’Etat de docteur
en médecine Dentaire
(Fogorvosdoktori állami
oklevél)
Fogorvos oklevél (doctor
medicinae dentariae, röv.:
dr. med. dent.)
Lawrja fil- Kirurġija
Dentali
(Fogászati sebészi
képesítés)
Universitair getuigschrift
van een met goed gevolg
afgelegd tandartsexamen
(Egyetemi bizonyítvány jó
eredménnyel letett fogorvosi
vizsgáról)
Vitnemål for fullført grad
candidata/candidatus
odontologiae, röv.:
cand.odont.
(Candidata/candidatus
odontologiae, röv.: cand.
odont. fokozat megszerzését
tanúsító oklevél)
Bescheid über die
Verleihung des
akademischen Grades
„Doktor der
Zahnheilkunde”
(Határozat a
„foggyógyászat doktora”
tudományos fokozat
odaítéléséről)

Jury d’examen d’Etat
(Állami vizsgabizottság)

Egyetem

Universita`ta Malta
(Máltai Egyetem)

Faculteit Tandheelkunde
(Fogorvostudományi Kar)

Odontologisk
universitetsfakultet
(Orvostudományi
Egyetem Fogorvosi Kara)

Medizinische Fakultät der
Universität
(Egyetemi Orvostudományi
Kar)
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Képesítést kísérő igazolás
(Egyetemi típusú főiskola
által kibocsátott rezidensi
oklevél fogorvosi
posztgraduális oktatási
program elvégzésről és
„Bizonyítvány” - illetékes
intézmény által kibocsátott
irat, amely igazolja, hogy a
személy letette a fogászati
szakvizsgát)
Gyakorlati képzési
bizonyítvány

Internatūros pažymėjimas,
nurodantis suteiktą gydytojo
odontologo profesinę
kvalifikaciją
(Fogorvosi szakképesítés
megszerzését tanúsító
internatúra-bizonyítvány)
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Ország
Lengyelország

Oklevél megnevezése
Dyplom ukończenia
studiów wyższych z tytułem
„lekarz dentysta”
(Egyetemi orvostudományi
kar elvégzését igazoló
oklevél „fogorvos” címmel)

Portugália

Carta de curso de
licenciatura em medicina
Dentária
(Fogorvosi licenciátusi
bizonyítvány)
Diplomă de licenţă de
medic dentist
(Fogorvosi egyetemi
oklevél)
Diploma, s katero se
podeljuje strokovni naslov
„doktor dentalne medicine /
doktorica dentalne
medicine”
(„A fogorvostudomány
doktora / a
fogorvostudomány
doktornője” szakmai cím
odaítéléséről szóló oklevél)
Vysokoškolský diplom o
udelení akademického titulu
„doktor zubného lekárstva”
(„MDDr.”)
(Felsőfokú tanulmányok
befejezést igazoló oklevél a
fogorvosi „doktor zubného
lekárstva - fogorvos”
(„MDDr. - medicinae
dentalis doctor”) cím
megszerzéséről)
Hammaslääketieteen
lisensiaatin tutkinto /
odontologie licentiatexamen
(Egyetemi fokozatú
fogorvosi képesítés)

Románia

Szlovénia

Szlovákia

Finnország

2. szám

Kibocsátó szerv
Képesítést kísérő igazolás
1. Akademia Medyczna
Lekarsko-Dentystyczny
(Orvostudományi
Egzamin Panstwowy
Akadémia),
(Orvosi-fogorvosi
Államvizsga)
2. Uniwersytet Medyczny
(Orvostudományi Egyetem),
3. Collegium Medicum
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
[A Jagello Egyetem
orvostudományi kara
(Collegium Medicum)]
Faculdade
(Egyetemi Kar) /
Institutos Superiores
(Felsőfokú Intézetek)
Universităţi
(Tudományegyetem)

Univerza
(Egyetem)

Potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za poklic
zobozdravnik /
zobozdravnica
(Igazolás a fogorvos /
fogorvosnő szakvizsga
letételéről)

Vysoká škola
(Egyetem)

1. Helsingin yliopisto /
Helsingfors universitet
(Helsinki egyetem)
2. Oulun yliopisto
(Oului egyetem)
3. Turun yliopisto
(Turkui egyetem)

Terveydenhuollon
oikeusturvakeskuksen
päätöskäytännön palvelun
hyväksymisestä / Beslut av
Rättsskyddscentralen för
hälsovården om
godkännande av praktisk
tjänstgöring
(Betegápolási
centrumokban
döntéshozatali joga
elfogadva)

2. szám
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Ország
Svédország

Oklevél megnevezése
Tandläkarexamen
(Fogorvosi oklevél)

Kibocsátó szerv
Universitetet i Umeå
(Umeåi egyetem)
Universitetet i Göteborg
(Göteborgi Egyetem)
Karolinska Institutet
(Karolinska Intézet)
Malmö Högskola
(Malmői Főiskola)

Svájc

Diplôme fédéral de
médecindentiste
(Fogorvosi szövetségi
oklevél);
Eidgenössisches
Zahnarztdiplom
(Szövetségi fogorvosi
oklevél);
Diploma federale di
medico-dentista
(Szövetségi fogorvosi
oklevél tulajdonosa)
Bachelor of Dental Surgery
(BDS vagy B.Ch.D.) /
Licentiate in Dental Surgery
(Fogorvoslás
bakkalaureusa (BDS vagy
B. Ch.D) /
Vizsgázott/képesített fogász)

Département fédéral de
l’intérieur
(Szövetségi
Belügyminisztérium);
Eidgenössisches Departement
des Innern
(Szövetségi
Belügyminisztérium;
Dipartimento federale
dell’interno
(Szövetségi
Belügyminisztérium

Egyesült Királyság

Képesítést kísérő igazolás
Endast för examensbevis
som erhållits före den 1 juli
1995, ett utbildningsbevis
som utfärdats av
Socialstyrelsen
(Csak az 1995. július 1-je
előtt megszerzett
vizsgabizonyítványok
esetében: a
Társadalombiztosítási
Igazgatóság által kiállított
képesítési bizonyítvány)

Universities / Royal
Colleges
(Egyetemek / Királyi
Főiskolák)

B) Az egyes szakfogorvosi oklevelek megnevezései, valamint kibocsátó szervei
Magyarországon és az egyes tagállamokban:
Ország
Belgium

Bulgária

Cseh Köztársaság
Dánia

Oklevél megnevezése
Fogszabályozástan
Titre professionnel particulier de
dentiste spécialiste en orthodontie/
Bijzondere beroepstitel van tandarts
specialist in de orthodontie
Свидетелство
за
призната
специалност
по
“Ортодонтия”
(Bizonyítvány
fogszabályzási
szakképesítésről)
Bevis for tilladelse til at betegne sig
som specialtandlaege i ortodonti
(Tanúsítvány arról, hogy az illető
használhatja a fogszabályozás
szakorvosa megnevezést)

Kibocsátó szerv
Ministre de la Santé publique/
Minister bevoegd voor Volksgezondheid

Факултет по дентална медицина към
Медицински университет
(Orvosi Egyetem Fogorvosi Kara)

Sundhedsstyrelsen
(Egészségügyi Igazgatóság)
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Ország
Németország

Észtország

Görögország

Spanyolország
Franciaország

Írország

Izland
Olaszország
Ciprus

Lettország

Liechtenstein
Litvánia

Luxemburg
Magyarország

Málta

Hollandia
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Oklevél megnevezése
Fachzahnärztliche Anerkennung für
Kieferorthopädie
(Fogszakorvosi elismerés
„fogszabályozó szakorvos”)
Residentuuri loputunnistus ortodontia
erialal
(Rezidentúra záróbizonyítvány
fogszabályozás szakon)
Τίτλος Οδοντιατρικής ειδκότητας της
Ορθοδοντικής
(Fogorvosi szakbizonyítvány
fogszabályozástanból)
Titre de spécialiste en orthodontie
(Fogszabályozási specialista cím)

Certificate of specialist dentist in
orthodontics
(Fogszabályozó fogszakorvosi
bizonyítvány)
Diploma di specialista in
Ortognatodonzia
Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του
Ετδικού Οδοντιάτρου στηυ Ορθοδοντική
(Fogszabályozás szakorvosának
szakképesítő bizonyítványa)
„Sertifikāts” - kompetentas iestādes
izsniegts dokuments, kas apliecina, ka
persona ir nokārtojusi sertifikācijas
eksāmenu ortodontijā
(„Bizonyítvány” - kompetens intézmény
által kibocsátott irat, amely igazolja,
hogy a személy letette a fogszabályzói
szakvizsgát)
Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis
suteiktą gydytojo ortodonto profesinę
kvalifikaciją
(Fogszabályozói szakképesítés
megszerzését tanúsító rezidentúrabizonyítvány)
Fogszabályozás szakorvosa
bizonyítvány (1983 előtt:
gyermekfogászat és fogszabályozás
szakorvosa bizonyítvány)
Certifikat ta’ specjalista dentali flOrtodonzja
(Fogszabályozói Bizonyítvány)
Bewijs van inschrijving als orthodontist
in het Specialistenregister

2. szám
Kibocsátó szerv
Landeszahnärztekammer
(Tartományi Fogorvosi Kamara)

Tartu Ülikool
(Tartui Egyetem)

1) Νοµαρχιακή Αυτοδοιοίκηση
(Megyei önkormányzat)
Νοµαρχία
2) (Megyefőnökség)
Conseil National de l’Ordre des
chirurgiens dentistes
(Fogorvosok és Szájsebészek
Kamarájának Tanácsa)
Competent authority recognised for this
purpose by the competent minister
(Az illetékes miniszter által erre a célra
elismert illetékes hatóság)
Università
Οδοντρικό Συµβούλιο
(Fogorvosi Tanács)

Latvijas Ārstu biedrība
(Lett Orvosok Egyesülete)

Universitetas
(Egyetem)

Az Egészségügyi Szociális és
Családügyi Minisztérium illetékes
testülete
Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar
Speċjalsti
(Szakképzettséget Elismerő Bizottság)
Specialisten Registratie Commissie
(SRC) van de Nederlandse Maatschappij
tot bevordering der Tandheelkunde

2. szám
Ország

Norvégia

Ausztria
Lengyelország

Portugália
Románia
Szlovénia

Szlovákia
Finnország

Svédország

Svájc

Egyesült Királyság

Belgium
Bulgária

Cseh Köztársaság
Dánia

Németország

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
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Oklevél megnevezése
(Igazolás a szakorvosi nyilvántartásba
fogszabályozó szakorvosként történő
felvételről)
Bevis for gjennomgatt
spesialistutdanning i Kjeveortopedi
(Fogszabályozó szakfogorvosi képzés
elvégzését bizonyító oklevél)
Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w
dziedzinie ortodoncji
(A fogszabályozás területén szerzett
szakorvosi címmel járó oklevél)
Potrdilo o opravljenem specialističnem
izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije
(Igazolás az állkapocs- és fogortopédiai
szakorvosi vizsga letételéről)
Erikoishammaslääkärin tutkinto,
hampaiston oikomishoito /
specialtandläkarexamen, tandreglering
(Szakfogorvosi képesítés,
fogszabályozás-gondozás)

Kibocsátó szerv
[Holland Királyi Fogorvostudományi
Fejlesztési Társaság Szakorvosi
Nyilvántartási Bizottsága (SRC)]
Odontologisk Universitetsfakultet
(Orvostudományi Egyetem Fogorvosi
Kara)

Bevis om specialistkompetens i
tandreglering
(Fogszabályozó szakfogorvosi oklevél)
Diplôme fédéral d’orthodontiste;
Diplom als Kieferorthopädie;
Diploma di ortodontista
(Fogszabályozási oklevél)
Certificate of Completion of specialist
training in orthodontics
(Bizonyítvány fogszabályozó szakorvosi
képzés elvégzéséről)
Szájsebészet
Свидетелство за призната
специалност по “Орална хирургия”
(Bizonyítvány szájsebészeti
szakképesítésről)
Bevis for tilladelse til at betegne sig
som specialtandlæge i
hospitalsodontologi
(Tanúsítvány arról, hogy az illető
használhatja a kórházi odontológus
szakorvos megnevezést)
Fachzahnärztliche Anerkennung für
Oralchirurgie/Mundchirurgie
(Szájszebész szakorvosi elismerés)

Centrum Egzaminów Medycznych
(Orvostudományi Vizsgáztató Központ)

1. Ministrstvo za zdravje
(Egészségügyi Minisztérium)
2. Zdravniska zbornica Slovenije
(Szlovén Orvosi Kamara)
1. Helsingin yliopisto / Helsingfors
universitet
(Helsinki egyetem)
2. Oulun yliopisto
(Oului egyetem)
3. Turun yliopisto
(Turkui egyetem)
Socialstyrelsen
(Társadalombiztosítási Igazgatóság)
Département fédéral de l’intérieur
(Szövetségi Belügyminisztérium)

Competent authority recognised for this
purpose
(Erre a célra elismert illetékes hatóság)

Факултет по дентална медицина към
Медицински университет
(Orvosi Egyetem Fogorvosi Kara)

Sundhedsstyrelsen
(Egészségügyi Igazgatóság)

Landeszahnärztekammer
(Tartományi Orvosi Kamara)
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Ország

Észtország
Görögország

Spanyolország
Franciaország
Írország

Izland
Olaszország
Ciprus

Lettország
Liechtenstein
Litvánia

Luxemburg
Magyarország

Málta

Hollandia

Norvégia
Ausztria
Lengyelország

Portugália
Románia
Szlovénia

2. szám

Oklevél megnevezése
Τίτλος Οδονυιατρικής ειδικότητας της
Γναθοχειρουργικής
(Fogorvosi szakbizonyítvány
állkapocssebészetből)
Certificate of specialist dentist in oral
surgery
(Szájsebészi fogszakorvosi bizonyítvány)
Diploma di specialista in Chirurgia
Orale
Πιστοποιητικό Αναγώρισης του Ειδικού
Οδοντιάτρου στηυ Στοµατική
Χειρουργική
(Szájsebészet szakorvosának szak
képesítő bizonyítványa)
Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis
suteiktą burnos chirurgo profesinę
kvalifikaciją
(Szájsebészeti szakképesítés
megszerzését tanúsító
rezidentúrabizonyítvány)
Dento-alveoláris sebészet szakorvosa
bizonyítvány
(1999 előtt: szájsebészet szakorvosa
bizonyítvány)
Certifikat ta’ speċjalista dentali filKirurġija tal-ħalq
(Fogászati Szájsebészi Bizonyítvány)
Bewijs van inschrijving als kaakchirurg
in het Specialistenregister
(Igazolás a szakorvosi nyilvántartásba
állkapocs-sebészként történő felvételről)

Bevis for gjennomgått
spesialistutdanning i oralkirurgi
Dyplom uzyskania tytulu specjalisty w
dziedzinie chirurgii stomatologicznej
(Szájsebészeti területen szerzett
szakorvosi címmel járó oklevél)
Potrdilo o opravljenem specialističnem
izpitu iz oralne kirurgije

Kibocsátó szerv
1) Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
(Megyei önkormányzat)
2) Νοµαρχία
(Megyefőnökség)

Competent authority recognised for this
purpose by the competent minister
(Az illetékes miniszter által erre a célra
elismert illetékes hatóság)
Università
Οδοντιατρικό Συµβούλιο
(Fogorvosi Tanács)

Universitetas
(Egyetem)

Az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztérium illetékes
testülete
Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar
Speċjalisti
(Szakképzettséget Elismerő Bizottság)
Specialisten Registratie Commissie
(SRC) van de Nederlandse Maatschappij
tot bevordering der Tandheelkunde
[Holland Királyi Fogorvostudományi
Fejlesztési Társaság Szakorvosi
Nyilvántartási Bizottsága (SRC)]

Centrum Egzaminów Medycznych
(Orvostudományi Vizsgáztató Központ)

1. Ministrstvo za zdravje
(Egészségügyi Minisztérium)

2. szám
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Oklevél megnevezése
(Igazolás a szájsebész szakorvosi vizsga
letételéről)
Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja
leukakirurgia / specialtandläkarexamen,
oral och maxillofacial kirurgi
(Szakfogorvosi képesítés, Áll- és
szájsebészet)

Ország

Szlovákia
Finnország
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Kibocsátó szerv
2. Zdravniška zbornica Slovenije
(Szlovén Orvosi Kamara)
1. Helsingin yliopisto / Helsingfors
universitet
(Helsinki egyetem)
2. Oulun yliopisto
(Oului egyetem)
3. Turun yliopisto
(Turkui egyetem)
Socialstyrelsen
(Társadalombiztosítási Igazgatóság)

Bevis om specialistkompetens i
tandsystemets kirurgiska sjukdomar
(„A fogazat sebészeti megbetegedéseinek
szakfogorvosa” oklevél)
Département fédéral de l’intérieur et
Diplôme fédéral de chirurgie orale
Société Suisse d’Odontostomatologie
Eidgenössisches Departement des Innern
Diplom für Oralchirurgie
und Schweizerische Zahnärzte
Gesellschaft
Diploma di chirurgia orale
Dipartimento federale dell’interno e
Società Svizzera di Odontologia e
Stomatologia
Certificate of completion of specialist
Competent authority recognised for this
training in oral surgery
purpose
(Bizonyítvány szájsebészi szakképzés
(Az erre a célra elismert illetékes
elvégzéséről)
hatóság)

Svédország

Svájc

Egyesült Királyság

C) A fogorvosi szakképzettség megnevezése Magyarországon és az egyes
tagállamokban:
Ország
Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország

Megnevezés
Licencié en science dentaire/licentiaat in de
tandheelkunde
Лекар по дентална медицина
Zubní lékař
Tandlæge
Zahnarzt
Hambaarst
Οδοντίατρος ή χειρούργος οδοντίατρος
Licenciado en Odontología
Chirurgien-dentiste
Dentist, dental practitioner or dental surgeon
Tannlæknir
Odontoiatra
Οδοντίατρος
Zobārsts
Zahnarzt
Gydytojas odontologas
Médecin-dentiste
Fogorvos
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Ország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság
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Kirurgu Dentali
Tandarts
Tannlege
Zahnarzt
Lekarz dentysta
Médico dentista
medic dentist
Doktor dentalne medicine / Doktorica dentalne medicine
Zubný lekár
Hammaslääkäri - tandläkare
Tandläkare
Médecin dentiste, Zahnarzt, medico-dentista
Dentist, dental practitioner or dental surgeon

D) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén
a) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a
következő időpontok előtt kiállított fogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai
közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:
- 2007. január 1. Bulgária esetében,
- 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia,
Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia esetében,
- 2003. október 1. Románia esetében,
- 2002. június 1. Svájc esetében,
- 1995. május 1. Liechtenstein esetében,
- 1994. január 1. Ausztria, Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében,
- 1986. január 1. Spanyolország és Portugália esetében,
- 1981. január 1. Görögország esetében,
- 1980. január 28. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország,
Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,
amennyiben azt olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az
igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül
ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
b) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a
következő időpontok előtt kiállított fogszabályozástan/szakfogorvosi oklevél, amely
nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési
követelményeknek:
- 2007. január 1. Bulgária esetében,
- 2005. május 21. Olaszország esetében,
- 2005. január 27. Belgium esetében,
- 2004. május 1. Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország,
Szlovénia esetében,
- 2002. június 1. Svájc esetében,
- 1995. május 1. Liechtenstein esetében,

2. szám

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY

369

- 1994. január 1. Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében,
- 1981. január 1. Görögország esetében,
- 1980. január 28. Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Hollandia és az
Egyesült Királyság esetében,
ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az
igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül
ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
c) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a
következő időpontok előtt kiállított szájsebészet/szakfogorvosi oklevél, amely nem
felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési
követelményeknek:
- 2007. január 1. Bulgária esetében,
- 2005. május 21. Olaszország esetében,
- 2004. május 1. Ciprus, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia esetében,
- 2002. június 1. Svájc esetében,
- 1995. május 1. Liechtenstein esetében,
- 1994. január 1. Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében,
- 1981. január 1. Görögország esetében,
- 1980. január 28. Dánia, Németország, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság
esetében,
ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az
igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül
ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
d) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt
Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését
tanúsító fogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által
meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben:
- 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely
szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta
az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország
területén fogorvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint
amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt
és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában
gyakorolható.
e) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt
Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését
tanúsító szakfogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által
meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben:
- 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely
szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta
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az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország
területén szakfogorvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint
amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt
és a B) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában
gyakorolható.
f) Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon
tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi vagy szakfogorvosi oklevelét 1991.
augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése
ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország
illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén a fogorvosi és szakfogorvosi
tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi
érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett észt képesítések. A
tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és
jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.
g) Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon
tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelét 1991.
augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése
ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország
illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén a fogorvosi és szakfogorvosi
tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi
érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett lett képesítések. A
tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és
jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.
h) Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon
tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelét 1990.
március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése
ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia
illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén a fogorvosi és szakfogorvosi
tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi
érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett litván képesítések.
A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és
jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.
i) Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon
tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelét 1991.
június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akinek a képzése
ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia
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illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovénia területén a fogorvosi és szakfogorvosi
tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi
érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett szlovén képesítések.
A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és
jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovénia területén.
j) Feltétel nélkül elismerésre kerül - a tagállam által azon tagállami állampolgár
részére kiállított - fogorvosi vagy szakfogorvosi oklevél, akinek fogorvosi vagy
szakfogorvosi oklevele nem felel meg az A), B) vagy C) pontban említett
megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet a tagállam illetékes hatósága vagy szerve
által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott fogorvosi vagy
szakfogorvosi oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális
képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően ítélték oda,
és az odaítélő tagállam úgy tekinti őket, mint az A), B) vagy C) pontban megnevezett
oklevelet, képesítést.
k) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár
esetében, akinek orvosi oklevelét Olaszországban állították ki, és akinek a képzése
1980. január 28-án vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Olaszország hatósága
által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás
kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven
keresztül ténylegesen és jogszerűen, főtevékenységként folytatta a fogorvosi
tevékenységet Olaszország területén, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan
feltételek mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az A) pontban
Olaszországra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat
követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három
tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy ez a
tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális
képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.
l) Feltétel nélkül elismerésre kerül az Olaszországban kiállított orvosi oklevél azon
tagállami állampolgár esetében, akinek a képzése 1980. január 28. és 1984. december
31. között kezdődött, és amely oklevelet az illetékes hatóság által kiadott olyan
igazolás kísér, amely tanúsítja, hogy:
la) az adott tagállami állampolgár letette az illetékes olasz hatóság által előírt
szakmai alkalmassági vizsgát annak tanúsítására, hogy az adott tagállami állampolgár
az A) pontban Olaszországra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezőknek
megfelelő szintű tudással és szakértelemmel rendelkezik;
lb) az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven
keresztül ténylegesen, jogszerűen, főtevékenységként gyakorolta Olaszország területén
a fogorvosi tevékenységet;
lc) ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására,
vagy végzi ezt a tevékenységet ténylegesen, jogszerűen, főtevékenységként, mint
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azok, akik az A) pontban Olaszország vonatkozásában említett oklevéllel
rendelkeznek.
Az la) pont szerinti szakmai alkalmassági vizsga letételének követelménye alól
mentesül az a tagállami állampolgár aki legalább három tanulmányi évet sikeresen
befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy ez a tanulmány egyenértékű az
európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti
fogorvosi képzéssel.
m) Feltétel nélkül elismerésre kerül az Olaszországban kiállított orvosi oklevél azon
tagállami állampolgár esetében, aki orvosi egyetemi képzését 1984. december 31-e
után kezdte meg, és aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett,
amennyiben a hároméves tanulmányokat 1994. december 31-e előtt kezdte meg, és az
oklevelet az illetékes hatóság által kiadott olyan igazolás kísér, amely tanúsítja, hogy
ez a három éves tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott
minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.
n) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár
esetében, akinek orvosi oklevelét Spanyolországban állították ki, és akinek a képzése
1986. január 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Spanyolország
hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az
igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő
éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként gyakorolta
Spanyolország területén a fogorvosi tevékenységet, és az adott tagállami állampolgár
ugyanolyan feltételek mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az
A) pontban Spanyolországra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A
hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki
legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja,
hogy ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott
minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.
o) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár
esetében, akinek orvosi oklevelét Ausztriában állították ki, és akinek a képzése 1994.
január 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Ausztria illetékes hatósága
által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás
kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven
keresztül ténylegesen, jogszerűen főtevékenységként gyakorolta Ausztria területén a
fogorvosi tevékenységet, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek
mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, mint az A) pontban
Ausztriára vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat
követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három
tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy az ez a
tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális
képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.
p) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár
esetében, akinek orvosi oklevelét a Cseh Köztársaságban vagy a volt
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Csehszlovákiában állították ki, és akinek a képzése 2004. május 1-jén vagy azt
megelőzően kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága által kiadott
igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának
időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül
ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként folytatta a fogorvosi tevékenységet a
Cseh Köztársaság területén, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek
mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az A) pontban a Cseh
Köztársaságra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat
követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három
tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy ez a
tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális
képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.
q) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár
esetében, akinek orvosi oklevelét Szlovákiában vagy a volt Csehszlovákiában állították
ki, és akinek a képzése 2004. május 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben
Szlovákia illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami
állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három
egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként folytatta
a fogorvosi tevékenységet Szlovákia területén, és az adott tagállami állampolgár
ugyanolyan feltételek mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az
A) pontban Szlovákiára vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves
gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább
három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, ez a
tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális
képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.
r) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár
esetében, akinek orvosi oklevelét Romániában állították ki, és akinek a képzése 2003.
október 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Románia illetékes hatósága
által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás
kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven
keresztül ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként gyakorolta Románia területén
a fogorvosi tevékenységet, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek
mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, mint az A) pontban
Romániára vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat
követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három
tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, ez a tanulmány
egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési
követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.
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2. szám

4. számú melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez
A Magyarországon kiállított szülésznői oklevelek és az azokkal egyenértékű,
feltétel nélkül elismerésre kerülő oklevelek
A) A szülésznői oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint a képesítést
kísérő igazolások Magyarországon és az egyes tagállamokban:
Ország
Belgium

Bulgária

Cseh Köztársaság

Oklevél megnevezése
Kibocsátó szerv
- Diploma van vroedvrouw 1. De erkende
(Szülésznői oklevél)
opleidingsinstituten
- Diplôme d’accoucheuse
(Elismert oktatási
(Szülésznői oklevél)
intézmények)
/ les établissements
d’enseignement
(az oktatási intézmények)
2. De bevoegde
Examencommissie van de
Vlaamse Gemeenschap
(A Flamand Közösség
illetékes vizsgabizottsága) /
le Jury compétent
d’enseignement de la
Communauté française
(A Francia Közösség
illetékes oktatási bizottsága)
Университет
Диплома за висше
(Egyetem)
образование на
образователноквалификационна степен
“Бакалавър” с професионална квалификация
“Акушерка”
(Felsőfokú diploma a
„baccalaureatus” nővéri
szakképzettség szülésznő
minősítéséről)
1. Vysoká škola zřízená
1. Diplom o ukončení
nebo uznaná státem
studia ve studijním
programu ošetřouatelství ve (Az állam által alapított
vagy elismert főiskola)
studijním oboru porodní
2. Vyšší odborná škola
asistentka (bakalář, Bc.)
zřízená nebo uznaná státem
[Az ápolói képzés
(Az állam által alapított
tanulmányi program
befejezését igazoló oklevél vagy elismert főiskola)
szülésznő szakon (bakalář baccalaureus, Bc.)]
2. Diplom o ukončení studia
ve studijním oboru
diplomovaná porodní
asistentka (diplomovaný
specialista, DiS.)
[Az ápolói képzés
tanulmányi program
befejezését igazoló oklevél,
okleveles szülésznő szakon
(diplomovaný specialista okleveles szakember, DiS.)]

Képesítést kísérő igazolás

1. Vysvédčení o státní
závĕrečné zkoušce
(Államvizsgáról szóló
bizonyítvány)
2. Vysvédčení o absolutoriu
(Bizonyítvány a felsőfokú
tanulmányok elvégzéséről)

2. szám
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Ország

Dánia

Németország

Észtország

Görögország

Spanyolország

Franciaország

Írország
Izland

Oklevél megnevezése
Bevis for bestået
jordemodereksamen
(A szülésznői vizsga sikeres
letételét tanúsító
bizonyítvány)
Zeugnis über die staatliche
Prüfung für Hebammen und
Entbindungspfleger
(Szülésznők és bábák
államvizsga bizonyítványa)
Diplom ämmaemanda
erialal
(Oklevél szülésznő szakon)

1. Πτνχίο Τµήµατος
Μαιευτικής Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδυάτων
(T.E.I.)
(Technikusképző Intézetek
(TEI) szülésznői
tagozatának oklevele)
2. Πτυχίο του Τµήµατος
Μαιών της Ανωτέρας
Σχολής Στελεχών Υγείας
και κοινων. Πρόνοιας
(KATEE)
(Egészségügyi és Népjóléti
Főiskola (KATEE)
szülésznői tagozatának
oklevele)
3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας
Σχολής Μαιών
(Szülésznőképző Főiskola
szülésznői oklevele)
Título de matrona /
asistente obstétrico
(matrona) / enfermería
obstétricaginecológica
[Bábaasszonyi / szülész
asszisztensi (bábaasszonyi)
/ szülészeti-nőgyógyászati
ápolói oklevél]
Diplôme de sage-femme
[Bábaasszonyi (szülésznői)
állami oklevél Franciaország]
Certificate in Midwifery
(Ír szülésznői bizonyítvány)
1. Embættispróf í
ljósmóðurfræði
(Szülésznői oklevél)
2. Próf í ljósmæðrafræðum
(Szülésznői bizonyítvány)

Kibocsátó szerv
Danmarks jordemoderskole
(Dánia szülésznőképzője)

Staatlicher
Prüfungsausschuss
(Állami vizsgabizottság)

1. Tallinna Meditsiinikool
(Tallinni Egészségügyi
Iskola)
2. Tartu Meditsiinikool
(Tartui Egészségügyi
Iskola)
1. Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(T.E.I.)
[Közoktatás- és Vallásügyi
Minisztérium
Technikusképző Intézetei
(TEI)]
2. KATEE Υπουργείου
Εθνικήτ Παιδείας και
Θρησκευµάτων
[Közoktatás- és Vallásügyi
Minisztérium
Technikusképző Főiskolái
(KATEE)]
3. Υπουργείο Υγείας και
Πρόνοιας
(Egészségügyi és Népjóléti
Minisztérium)

Ministerio de Educación y
Cultura
(Oktatási és Kulturális
Minisztérium)

L’Etat
(Egyetemek)

An Board Altranais
(Ápolói Kamara)
1. Háskóli Íslands
(Izlandi Egyetem)
2. Ljósmæðraskóli Íslands
(Izlandi Szülésznőképző)
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Ország
Olaszország

Oklevél megnevezése
Diploma d’ostetrica
(Bábaasszonyi/szülésznői
oklevél)

Ciprus

∆ίπλωµα στο µεταβασικό
πρόγραµµα Μαιευτικής
(Alapoklevél utáni („postbasic”) szülésznői oklevél)
Diploms par vecmātes
kvalifikācijas iegūšanu
(Oklevél a szülésznői
minősítés megszerzéséről)
Minden, az A) pontban
felsorolt oklevél, amelyet
valamely másik
tagállamban állítottak ki
1. Aukštojo mokslo
diplomas, nurodantis
suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo
profesinę kvalifikaciją ir
profesinės kvalifikacijos
pažymėjimas, nurodantis
suteiktą akušerio profesinę
kvalifikaciją
(Általános ápolói
szakképesítés megszerzését
tanúsító felsőiskolai oklevél
és szülészi szakképesítés
megszerzését tanúsító
szakképesítési bizonyítvány)
2. Aukštojo mokslo
diplomas (neuniversitetinės
studijos), nurodantis
suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo
profesinę kvalifikacija ir
profesinės kvalifikacijos
pazymejimas, nurodantis
suteiktą akuserio profesinę
kvalifikaciją
[Általános ápolói
szakképesítés megszerzését
tanúsító felsőiskolai oklevél
és szülészi szakképesítés
megszerzését tanúsító
szakképesítési bizonyítvány
(nem egyetemi
tanulmányok)]
3. Aukstojo mokslo
diplomas (neuniversitetinės
studijos), nurodantis
suteiktą akušerio profesinę
kvalifikaciją
[Szülészi szakképesítés
megszerzését tanúsító
főiskolai oklevél (nem
egyetemi tanulmányok)]

Lettország

Liechtenstein

Litvánia

Kibocsátó szerv
Scuole riconosciute dallo
Stato
(Az állam által elismert
iskolák)
Νοσηλευτική Σχολή
(Ápolástani Kar /
Ápolóképző Szakiskola)

2. szám
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Māsu skolas
(Ápolói iskola)

Illetékes hatóságok

Gyakorlati képzési
bizonyítvány

1. Universitetas
(Egyetem)
2. Kolegija
(Kollégium)
3. Kolegija
(Kollégium)

1. Pažymėjimas, liudijantis
profesinę praktiką
akušerijoje
(Szülészi szakgyakorlatot
igazoló bizonyítvány)
2. Pažymėjimas, liudijantis
profesinę praktiką
akušerijoje
(Szülészi szakgyakorlatot
igazoló bizonyítvány)
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Ország
Luxemburg

Oklevél megnevezése
Diplôme de sagefemme
[Szülésznői (bábaasszonyi)
oklevél]

Magyarország
Málta

Szülésznő bizonyítvány
Lawrja jew diploma flIstudji tal-Qwiebel
(Szülésznői képesítés vagy
oklevél)
Diploma van verloskundige Door het Ministerie van
(Szülésznői oklevél)
Volksgezondheid, Welzijn
en Sport erkende
opleidingsinstellingen
(A Népegészségügyi, Jóléti
és Sportminisztérium által
elismert képzőintézmény)
Vitnemål for bestått
Høgskole
jordmorutdanning
(Főiskola)
(Szülésznői képesítés
megszerzését tanúsító
oklevél)
Hebammen-Diplom
Hebammenakademie /
(szülésznő oklevél)
Bundeshebammenlehranstalt
(Szülésznő-akadémia
Szövetségi szülésznőképző
intézet)

Hollandia

Norvégia

Ausztria

Lengyelország

Portugália

Dyplom ukońnczenia
studiów wyższych na
kierunku położnictwo z
tytulem „magister
položnictwa”
(Szülész szakon végzettek
egyetemi/főiskolai
diplomája „okleveles
szülész/nő” címmel)
1. Diploma de enfermeiro
especialista em enfermagem
de saúde materna e
obstétrica
(Anya-egészségügyi és
szülészeti szakápolói
oklevél)
2. Diploma/carta de curso
de estudos superiores
especializados em
enfermagem de saúde
materna e obstétrica
(Anyaegészségügyi és
szülészeti felsőfokú ápolási
szakoklevél / bizonyítvány)
3. Diploma (do curso de
pós-licenciatura) de
especialização em

Kibocsátó szerv
Ministère de l’Education
nationale, de la Formation
professionnelle et des
Sports
(Nemzeti Oktatási,
Szakképzési és
Sportminisztérium)
Iskola/főiskola
Universita`ta’ Malta
(Máltai Egyetem)

Az
illetékes hatóságok
által elismert felsőfokú
oktatási intézmény

1. Ecolas de Enfermagem
(Ápolástudományi iskolák)
2. Escolas Superiores de
Enfermagem
(Ápolástudományi
Főiskolák)
3. Escolas Superiores de
Enfermagem;
(Ápolástudományi
Főiskolák)
Escolas Superiores de
Saúde (Egészségügyi
Főiskolák)
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Ország

Románia

Szlovénia

Szlovákia

Finnország

Svédország
Svájc

Oklevél megnevezése
enfermagem de saúde
materna e obstétrica
[Anya-egészségügyi és
szülészeti ápolási (a
licenciátus utáni)
szakoklevél]
Diplomă de licenţă de
moaşă
(Szülésznői oklevél)
Diploma, s katero se
podeljuje strokovni naslov
„diplomirana babica /
diplomirani babičar”
(Az „okleveles
szülésznő/okleveles szülész”
szakmai cím odaítéléséről
szóló oklevél)
1. Vysokoškolský diplom o
udelení akademického titulu
„bakalár z pőrodnej
asistencie” („Bc.”)
(Felsőfokú szülésznői
tanulmányok befejezését
igazoló oklevél a „bakalár z
pőrodnej asistencie” („Bc. baccalaureus”) cím
megszerzéséről)
2. Absolventský
diplom v študijnom odbore
diplomovaná porodná
asistentka (Oklevél az
okleveles szülésznői szak
elvégzéséről)
1. Kätilön tutkinto /
barnmorskeexamen
(Szülésznői képesítés)
2. Sosiaali- ja
terveysalanammattik
orkeakoulututkin to, kätilö
(AMK) /
yrkeshögskoleexame nin
om hälsovård och det
sociala området,
barnmorska (YH)
(Szociális- és egészségügyi
szakirányú főiskolai
képesítést szerzett
szülésznő)
Barnmorskeexamen
(Szülésznői oklevél)
Sage-femme diplômée ES
[Okleveles szülésznő
(bábaasszony)]
sage-femme diplômée ES,
homme;

Kibocsátó szerv

Universităţi
(Tudományegyetem)
1. Univerza (Egyetem)
2. Visoka strokovna šola
(Felsőfokú szakiskola)

1. Vysoká škola (Egyetem)
2. Stredná zdravotnícka
škola
(Egészségügyi
szakközépiskola)

1. Terveydenhuoltooppilaitokset /
hälsovårdsläroanstalter
(Beteggondozó intézetek)
2. Ammattikorkeakoulut /
yrkeshögskolor
(Szakirányú főiskolák)

Universitat eller högskola
(Egyetem vagy Főiskola)
Ecoles supérieures de
la santé
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Ország

Egyesült Királyság

Oklevél megnevezése
Kibocsátó szerv
Diplomierte Hebamme HF Höhere Fachschulen
(Okleveles szülésznő)
für Gesundheit
Dipl. Entbindungspfleger HF;
Scuole specializzate
Levatrice/ostetrica dipl. SSS, superiori per le
ostetrico dipl. SSS
professioni sanitarie
(Okleveles szülésznő /
bábaasszony)
Statement of registration as Various
a Midwife on part 10 of the (Különböző)
register kept by the United
Kingdom Central Council
for Nursing, Midwifery and
Health visiting
(Szülésznői nyilvántartásba
vételi igazolás az Egyesült
Királyság Központi Ápolói,
Szülésznői és Védőnői
Tanácsa által vezetett
nyilvántartás 10. jegyzékébe
történő felvételről)
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B) A szülésznői szakképesítés megnevezése Magyarországon és az egyes
tagállamokban:
Ország
Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Izland
Olaszország
Ciprus
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia

Megnevezés
Accoucheuse/vroedvrouw
Акушерка
Porodní asistentka/porodní asistent
Jordemoder
Hebamme vagy Entbindungspfleger
Ämmaemand
Μαία vagy µαιευτής
Matrona vagy asistente obstétrico
Sage-femme
Midwife
Ljósmóðir
Ostetrica
Εγγεγραµµένη Μαία
Vecmāte
Hebamme
Akušeris
Sage-femme
Szülésznő
Qabla
Verloskundige
Jordmor
Hebamme
Położna
Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde
materna e obstétrica
Moaşă
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Ország

Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság

2. szám

Megnevezés
Diplomirana babica / Diplomirani babičar
Pőrodná asistentka
Kätilö - barnmorska
Barnmorska
Sage-femme, Hebamme, levatrice
Midwife

C) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén
a) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a
következő időpontok előtt kiállított szülésznői oklevél, amely nem felel meg az
európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:
– 2007. január 1. Bulgária esetében,
– 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia,
Málta, Szlovénia, Szlovákia esetében,
– 2002. június 1. Svájc esetében,
– 1995. május 1. Liechtenstein esetében,
– 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország esetében,
– 1986. január 1. Spanyolország és Portugália esetében,
– 1983. január 23. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Franciaország,
Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,
ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az
igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül
ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
b) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt
Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését
tanúsító szülésznői oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által
meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben:
– 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely
szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta
az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország
területén szülésznői tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint
amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt
és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában
gyakorolható.
c) Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár
esetében, akinek szülésznői oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt
Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a
volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága
tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén a szülésznői tevékenység megkezdése és
gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a cseh
szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által
kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás
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kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven
keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh
Köztársaság területén.
d) Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár
esetében, akinek szülésznői oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt
Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a
volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága tanúsítja,
hogy Szlovákia területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása
tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a szlovák szülésznői
képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott
igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának
időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül
ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén.
e) Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár
esetében, akinek szülésznői oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt
Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt
Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy
Észtország területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében
ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az észt szülésznői képesítések. A
tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és
jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.
f) Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár
esetében, akinek szülésznői oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt
Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt
Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy
Lettország területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében
ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a lett szülésznői képesítések. A
tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és
jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.
g) Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár
esetében, akinek szülésznői oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt
Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt
Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy
Litvánia területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez
a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a litván szülésznői képesítések. A
tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és
jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.
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h) Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár
esetében, akinek szülésznői oklevelét 1991. június 25-ét megelőzően a volt
Jugoszláviában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt
Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága tanúsítja, hogy
Szlovénia területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében
ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a szlovén szülésznői képesítések. A
tanúsítványhoz mellékélni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és
jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovénia területén.
i) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által azon tagállami állampolgár
részére kiállított szülésznői oklevél, akinek szülésznői oklevele nem felel az A) vagy
B) pontban említett megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet a tagállam illetékes
hatósága vagy szerve által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott
szülésznői oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési
követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően ítélték oda, és az
odaítélő tagállam úgy tekinti azt, mint az e melléklet A) vagy B) pontjában
megnevezett oklevelet, képesítést.
j) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére a következő
időpontok előtt kiállított olyan szülésznői oklevél, amelyet a D) pont ab) és c) alpontja
szerinti feltételek fennállása esetén olyan igazolás kísér, amely szerint az adott
tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább két egymást
követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet:
– 2007. január 1. Bulgária esetében,
– 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia,
Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia esetében,
– 2002. június 1. Svájc esetében,
– 1995. május 1. Liechtenstein esetében,
– 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország esetében,
– 1986. január 1. Spanyolország és Portugália esetében,
– 1983. január 23. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében.
k) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt
Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett képzést igazoló szülésznői
oklevél a j) pont szerint, az ott meghatározott feltételek teljesülése esetén amennyiben:
– 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, valamint
– azt az illetékes német hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely szerint az
adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább két
éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta Németországban az adott
tevékenységet.
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l) A lengyel szülésznői oklevél tekintetében – az i) és j) pontokban foglaltaktól
eltérően – kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:
Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár
esetében, akinek szülésznői oklevelét 2004. május 1-jét megelőzően Lengyelországban
állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően Lengyelországban
kezdődött, és amely képzés nem felel meg az európai közösségi jog által
meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben az alábbi oklevél
valamelyikéhez mellékelt igazolás értelmében az adott tagállami állampolgár
ténylegesen és jogszerűen folytatott szülésznői tevékenységet Lengyelország területén
a következő időtartamok során:
– szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okirat (dyplom licencjata położnictwa)
esetén az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három
egymást követő éven keresztül,
– középfokú végzettségre épülő képzés elvégzését tanúsító, egészségügyi szakiskolában szerzett szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okirat (dyplom położnej)
esetén az igazolás kiadásának időpontját megelőző hét év során legalább öt egymást
követő éven keresztül.
m) Feltétel nélkül elismerésre kerül azon tagállami állampolgár részére
Lengyelországban kiállított felsőfokú alapképzési fokozatot igazoló szülésznői
oklevél, aki képzését 2004. május 1-je előtt befejezte, és amely képzés nem felel meg
az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek,
amennyiben az oklevél tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az oklevelet a
vonatkozó lengyel jogszabályban foglalt továbbképző program keretében szerezte.
n) A román szülésznői képesítésekre vonatkozóan – az i) és j) pontban foglaltaktól
eltérően – a szerzett jogok tekintetében kizárólag a következő rendelkezéseket kell
alkalmazni.
Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülészeti-nőgyógyászati ápolói (asistent medical
obstetrică-ginecologie/szülészeti nőgyógyászati ápoló) oklevél azon tagállami
állampolgár esetében, akinek a szülésznői szakterületen szerzett oklevelét 2007. január
1-jét megelőzően Romániában állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot
megelőzően Romániában kezdődött, és amely nem felel meg a külön jogszabályban
megállapított minimális képzési követelményeknek, amennyiben az oklevelet olyan
igazolás kíséri, amely értelmében az adott tagállami állampolgár az igazolás
kibocsátásának időpontját megelőző hét év során legalább öt egymást követő éven
keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatott szülésznői tevékenységet Romániában.
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D) Feltétel nélküli elismerés általános feltételei
A C) pontban foglaltak kivételével az A) pontban meghatározott szülésznői képesítés
megszerzését tanúsító okiratok az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén
ismerhetők el feltétel nélkül:
a) legalább hároméves, nappali tagozatos szülésznőképzés:
aa) amelynek feltétele olyan bizonyítvány vagy képesítés megszerzését tanúsító
egyéb okirat, amely egyetemi vagy felsőoktatási intézménybeli tanulmányok
megkezdésére jogosít, vagy egyébként az ezzel egyenértékű tudásszintet garantálja;
vagy
ab) amelyet olyan, kétéves szakmai tapasztalat követ, amelyről a d) pont szerinti
igazolást bocsátottak ki;
vagy
b) legalább kétéves vagy 3600 órás, nappali tagozatos szülésznőképzés, amelynek
feltétele e rendelet 2. melléklet A) és B) pontja szerinti általános ápolói képesítés
megszerzését tanúsító okirat megléte;
vagy
c) legalább 18 hónapos vagy 3 000 órás, nappali tagozatos szülésznőképzés, amelynek
feltétele az e rendelet 2. melléklet A) és B) pontja szerinti általános ápolói képesítés
megszerzését tanúsító okirat megléte, és amelyet olyan egyéves szakmai tapasztalat
követett, amelyről a d) pont szerinti igazolást bocsátottak ki.
d) Az ab), illetve c) pont szerinti – az adott tagállam illetékes hatósága által kibocsátott
– igazolás tanúsítja, hogy birtokosa az előírt szülésznői képesítés megszerzését
tanúsító okirat megszerzését követően, kórházban vagy egy erre engedéllyel
rendelkező egészségügyi intézményben, az ab), illetve c) pontban meghatározott
időtartamban gyakorolta a szülésznői tevékenységek teljes körét.
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5. számú melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez
A Magyarországon kiállított gyógyszerész oklevelek és az azokkal egyenértékű,
feltétel nélkül elismerésre kerülő oklevelek
A) A gyógyszerész oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint a
képesítést kísérő igazolások Magyarországon és az egyes tagállamokban:
Ország
Belgium

Bulgária

Cseh Köztársaság

Dánia

Németország

Oklevél megnevezése
- Diploma van apotheker
(Gyógyszerész oklevél)
- Diplome de pharmacien
(Gyógyszerész oklevél)

Диплома за висше
образование на
образователноквалификационна степен
“Магистър” по
“Фармация” с
професионална
квалификация
“Магистър-фармацевт”
(Felsőfokú diploma a
„gyógyszerész magiszter”
szintű szakképzésről, amely
a „magiszter-gyógyszerész”
szakképzettséget igazolja)
Diplom o ukončení studia
ve studijním programu
farmacie (magistr, Mgr.)
[A gyógyszerész képzés
tanulmányi program
befejezését igazoló oklevél
(magister, Mgr.)]
Bevis for bestået
farmaceutisk
kandidateksamen
[A gyógyszerészeti
jelöltvizsga sikeres letételét
tanúsító bizonyítvány
(egyetemi gyógyszerészeti
bizonyítvány)]
Zeugnis über die Staatliche
Pharmazeutische Prüfung
(Gyógyszerész államvizsga
bizonyítvány)

Kibocsátó szerv
1. De universiteiten / les
universités
(Egyetemek)
2. De bevoegde
Examencommissie van de
Vlaamse Gemeenschap
(A Flamand Közösség
illetékes vizsgabizottsága) /
le Jury compétent
d’enseignement de la
Communauté française
(A Francia Közösség
illetékes oktatási bizottsága)
Фармацевтичен факултет
към Медицински
университет
(Orvosi Egyetem
Gyógyszerész Kara)

Képesítést kísérő igazolás

Farmaceutická fakulta
Vysvědčení o státní
univerzity v České
závĕrečné zkoušce
republice
(Államvizsgáról szóló
(A Cseh Köztársaság
bizonyítvány)
egyetemeinek gyógyszerész
kara)
Danmarks Farmaceutiske
Hojskole (Dánia
Gyógyszerészeti Főiskolája)

Zuständige Behörden
(Illetékes hatóságok)
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Észtország

Görögország

Spanyolország

Franciaország

Írország

Izland
Olaszország

Ciprus

Lettország

Liechtenstein
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Oklevél megnevezése
Diplom proviisori
őppekava läbimisest
(Oklevél a gyógyszerész
képzési követelmények
teljesítéséről)
Άδεια άσκησης
φαρµακευτικού
επαγγέλµατος
[Gyógyszerész működési
engedély (a gyógyszerész
tevékenység végzésére
jogosító alkalmassági
bizonyítvány)]
Título de licenciado en
farmacia
(Oklevél gyógyszerészi
végzettségről)

Diplôme d’Etat de
pharmacien / Diplőme
d’Etat de docteur en
pharmacie
(Állami gyógyszerész
oklevél /Állami
gyógyszerész doktori
oklevél)
Certificate of Registered
Pharmaceutical Chemist
(Bejegyzett gyógyszerészi
bizonyítvány)
Próf í lyfjafræði
(Gyógyszerész oklevél)
Diploma o certificato di
abilitazione all’esercizio
della professione di
farmacista ottenuto in
seguito ad un esame di Stato
(Az államvizsga sikeres
letételét követően kiállított
gyógyszerészi tevékenység
végzésére jogosító oklevél
vagy bizonyítvány)
Πιστοποιητικό Εγγραφής
Φαρµακοποιού
(Bizonyítvány a
gyógyszerésznyilvántartásba vételről)
Farmaceita diploms
(Gyógyszerész oklevél)
Minden, az A) pontban
felsorolt oklevél, amelyet
valamely másik
tagállamban állítottak ki

Kibocsátó szerv
Tartu Ülikool
(Tartui Egyetem)
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Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηοη
(Megyei önkormányzat)

Ministerio de Educación y
Cultura / El rector de una
Universidad
(Oktatási és Kulturális
Minisztérium / Egyetemi
rektor)
Universités
(Egyetemek)

Háskóli Íslands
(Izlandi Egyetem)
Università
(Egyetem)

Συµβούλιο Φαρµακευτικής
(Gyógyszerészeti Tanács)

Universitātes tipa
augstskola
(Egyetemi típusú főiskola)
Illetékes hatóságok

Gyakorlati képzési
bizonyítvány
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Ország
Litvánia

Luxemburg

Magyarország

Málta
Hollandia

Norvégia

Ausztria

Lengyelország

Portugália
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Oklevél megnevezése
Aukštojo mokslo diplomas,
nurodantis suteiktą
vaistininko profesinę
kvalifikaciją
(Gyógyszerész szakképesítés
megszerzését tanúsító
felsőoktatási oklevél)
Diplôme d’Etat de
pharmacien
(Állami gyógyszerész
oklevél)
Okleveles gyógyszerész
oklevél (magister
pharmaciae, röv.: mag.
Pharm)
Lawrja fil-fairnaċija
(Gyógyszerészi képesítés)
Getuigschrift van met goed
gevolg afgelegd
apothekersexamen
(Bizonyítvány jó
eredménnyel letett
gyógyszerészi vizsgáról)
Vitnemål for fullført grad
candidata/candidatus
pharmaciae, röv.:
cand.pharm.
(Candidate/candidates
pharmaciae, röv.:
cand.pharm. fokozat
megszerzését tanúsító
diploma)
Staatliches
Apothekerdiplom
(Állami
gyógyszerészoklevél)

Kibocsátó szerv
Universitetas
(Egyetem)

Jury d’examen d’Etat +
visa du ministre de
l’éducation nationale
(Állami vizsgabizottság + a
nemzeti oktatási miniszter
igazolása)
Egyetem

Universita`ta’ Malta
(Máltai Egyetem)
Faculteit Farmacie
(Gyógyszerészeti Kar)

Universitetsfakultet
(Egyetemi kar)

Bundesministerium für
Arbeit, Gesundheit und
Soziales
(Szövetségi Munka-,
Egészség- és Szociálisügyi
Minisztérium)
Dyplom ukończenia
1. Akademia Medyczna
studiów wyższych na
(Orvostudományi
kierunku farmacja z tytułem Akadémia),
magistra
2. Uniwersytet Medyczny
(Egyetemi
(Orvostudományi Egyetem)
gyógyszerésztudományi kar 3. Collegium Medicum
elvégzését igazolói oklevél Uniwersytetu
„okleveles gyógyszerész”
Jagiellońskiego
címmel)
[A Jagello Egyetem
orvostudományi kara
(Collegium Medicum)]
Carta de curso de
Universidades
licenciatura em Ciências
(Egyetemek)
Farmacêuticas
(Gyógyszerészettudományi
licenciátusi bizonyítvány)
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Ország

Románia

Szlovénia

Szlovákia

Finnország

Svédország
Svájc

Egyesült Királyság

Oklevél megnevezése
Diplomă de licenţă de
farmacist
(Gyógyszerészeti oklevél)
Diploma, s katero se
podeljuje strokovni naziv
„magister farmacije /
magistra farmacije”
(A „gyógyszerészet
magisztere / a
gyógyszerészet
magiszternője” szakmai cím
odaítéléséről szóló oklevél)
Vysokoškolský diplom o
udelení akademického titulu
„magister farmácie”
(„Mgr.”) [Felsőfokú
gyógyszerészi tanulmányok
befejezést igazoló oklevél a
„magister farmácie” cím
megszerzéséről („Mgr.”)]
Proviisorin tutkinto /
provisorexamen
(Gyógyszerész képesítés)

Apotekarexamen
(Gyógyszerész oklevél)
Diplôme de pharmacien
(Gyógyszerészi oklevél);

Eidgenössisches
Apothekerdiplom
(Szövetségi gyógyszerészi
oklevél);
Diploma federale di
farmacista
(Szövetségi gyógyszerészi
oklevél)
Certificate of Registered
Pharmaceutical Chemist
(Bejegyzett gyógyszerészi
bizonyítvány)

Kibocsátó szerv
Universităţi
(Tudományegyetem)
Univerza
(Egyetem)

Vysoká školá
(Egyetem)

1. Helsingin yliopisto /
Helsingfors universitet
(Helsinki egyetem)
2. Kuopion yliopisto
(Kupioi egyetem)
Uppsala universitet
(Uppsalai Egyetem)
Département fédéral de
l’intérieur
(Szövetségi
Belügyminisztérium)
Eidgenössisches
Departement des Innern
Dipartimento federale
dell’interno
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Potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za poklic
magister farmacije /
magistra farmacije
(Igazolás a gyógyszerészet
magisztere / a
gyógyszerészet
magiszternője szakvizsga
letételéről)
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B) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén
a) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére
kiállított, a következő időpontok előtt megkezdett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító
gyógyszerész oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által
meghatározott minimális képzési követelményeknek:
- 2007. január 1. Bulgária és Románia esetében,
- 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia,
Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia esetében,
- 2002. június 1. Svájc esetében,
- 1995. május 1. Liechtenstein esetében,
- 1994. október 1. Ausztria, Finnország Svédország esetében,
- 1994. január 1. Izland, Norvégia esetében,
- 1993. november 1. Olaszország esetében,
- 1987. október 1. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Spanyolország,
Franciaország, Írország, Luxemburg, Hollandia, Portugália és az Egyesült Királyság
ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az
igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül
ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
b) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt
Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését
tanúsító gyógyszerészi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által
meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben:
- 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely
szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során
legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta
az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország
területén gyógyszerészi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint
amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt
és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában
gyakorolható.
c) Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami
állampolgár esetében, akinek a gyógyszerész oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően
a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot
megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság
illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén a gyógyszerészi
tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi
érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett cseh képesítések. A
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tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és
jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén.
d) Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami
állampolgár esetében, akinek gyógyszerész oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a
volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően
a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága tanúsítja,
hogy Szlovákia területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása
tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi
területen szerzett szlovák képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes
hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az
igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő
éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet
Szlovákia területén.
e) Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami
állampolgár esetében, akinek gyógyszerészi oklevelét 1991. augusztus 20-át
megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot
megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes
hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén a gyógyszerészi tevékenység
megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír,
mint a gyógyszerészi területen szerzett észt képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni
kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami
állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három
egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó
tevékenységet Észtország területén.
f) Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami
állampolgár esetében, akinek a gyógyszerész oklevelét 1991. augusztus 21-ét
megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot
megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes
hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése
és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a
gyógyszerészi területen szerzett lett képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az
illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami
állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három
egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó
tevékenységet Lettország területén.
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g) Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami
állampolgár esetében, akinek a gyógyszerészi oklevelét 1990. március 11-ét
megelőzően a volt Szovjetunióban állítottak ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot
megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága
tanúsítja, hogy Litvánia területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és
gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a
gyógyszerészi területen szerzett litván képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell
az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami
állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három
egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó
tevékenységet Litvánia területén.
h) Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami
állampolgár esetében, akinek gyógyszerész oklevelét 1991. június 25-ét megelőzően a
volt Jugoszláviában állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően a
volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága tanúsítja,
hogy Szlovénia területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása
tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi
területen szerzett szlovén képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes
hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az
igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő
éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet
Szlovénia területén.
i) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére
kiállított azon gyógyszerész oklevél, amely nem felel meg az A) pontban említett
megnevezésnek, amennyiben az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy
az adott gyógyszerész oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott
minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően
állították ki, és az azt kiállító tagállam úgy tekinti, mint az e melléklet A) pontjában
megnevezett oklevelet.
k) Amennyiben az adott gyógyszerészi tevékenység végzéséhez az A) pont szerinti
oklevél megszerzése mellett a külön jogszabály szakmai gyakorlat követelményét írja
elő, a szakmai gyakorlathoz kötött gyógyszerészi tevékenység megkezdésének
feltételeként előírt gyakorlat igazolásaként el kell fogadni a tagállami állampolgár
származási vagy küldő tagállamának illetékes hatósága által kiadott olyan igazolást,
amely tanúsítja, hogy a tagállami állampolgár a gyógyszerészi tevékenységet a külön
jogszabályban előírttal azonos ideig gyakorolta a származási vagy küldő tagállamban.
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IV. RÉSZ
Irányelvek, tájékoztatók

V. RÉSZ
Közlemények
Az Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivatal
közleménye
orvostechnikai termék forgalmazásának
felfüggesztésérõl
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) megállapította, hogy a
Magnapress termékcsalád, melynek tagjai: Magnapress Light, Magnapress Slim, Magnapress M, Magnapress MX vonatkozásában nem megfelelõen folytatták le az
orvostechnikai eszközökrõl szóló 16/2006. (III. 27.) EüM
rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § szerinti megfelelõség-értékelési eljárást. A Hivatal ezért az elõírt megfelelõség-értékelési eljárás lefolytatásáig, valamint az R.-ben
foglalt elõírásoknak való megfelelõség igazolásáig az
R. 15. § (2) bekezdés értelmében, az R. 15. § (1) bekezdés
a) pontja alapján 2008. január 2-án kelt határozatával a
fenti termékek forgalmazását felfüggesztette.
***
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal piacfelügyeleti hatósági ellenõrzése során a Juva-Pharma Kft. (cím: 2215 Káva, Bényei út 9.) által forgalmazott és a Sand County Biotechnology, Inc./Tajván
által gyártott Palm-Lab típ. vércukormérõ és vércukortesztcsík forgalmazását, reklámját a 2007. december
19-én kelt, 06684-003/2007 sz. határozattal a határozat
kézhezvételétõl számítva 60 napra felfüggesztette és a felfüggesztés megszüntetését az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM
rendelet 7. §-ának, illetve 1. melléklet 13. pontjának
teljesítéséhez kötötte.

Az Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivatal
közleménye
orvostechnikai termék forgalmazása
felfüggesztésének megszüntetésérõl
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) megállapította, hogy a
Bartis Dental Fogtechnikai Bt. (8700 Marcali, Petõfi u. 41/A.) által készített fogpótlások ellenõrzésre
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bekért dokumentációi nem álltak rendelkezésre. A Hivatal
ezért a fenti termékek tekintetében 2007. november 22-én
kelt 4435-07/2007/OTI nyilvántartási számú határozattal
elrendelte a termékek forgalmazásának felfüggesztését.
A Bartis Dental Fogtechnikai Bt. a megadott határidõn
belül a hiányosságokat pótolta, ezért az orvostechnikai
eszközökrõl szóló, 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 15. § (2) bekezdés értelmében, valamint
az R. 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Hivatal, 2008.
január 15-én kelt határozattal a termékek forgalmazásának felfüggesztését megszüntette.

Az Országos Epidemiológiai Központ
módszertani levele
a 2008. évi védõoltásokról
I. BEVEZETÉS
A jelen módszertani levél a fertõzõ betegségek megelõzése céljából szükséges védõoltások 2008. évre érvényes
hazai gyakorlatát, továbbá az oltásokkal kapcsolatos általános és specifikus indikációkat, kontraindikációkat, az oltóanyagok beszerzésére, tárolására, felhasználására, az oltási nyilvántartásokra, jelentésekre vonatkozó kötelezettségeket, 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 végrehajtásáról szóló többször 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.
Általános 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
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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. A gyermek neurológiai rendellenességei
Pertussis komponenst tartalmazó vakcina nem adható
klinikai tünetekkel járó, progresszív idegrendszeri betegségben szenvedõ gyermeknek (pl. nem kontrollált epilepsia, stb.). Ha az oltóorvos/kezelõorvos úgy ítéli meg, hogy
az oltandó számára a pertussis komponenst tartalmazó
vakcina kontraindikált, a csecsemõt/kisgyermeket a klinikai védõoltási tanácsadóba kell utalni. Felmentésre javaslatot az oltás alól kizárólag a klinikai tanácsadó orvosa
adhat.
5. 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. Élõvírus-tartalmú vakcinák nem adhatók
terhes nõnek, mivel e vakcina-vírusok magzatkárosító hatása még nem kellõen ismert. Terhesek immunizálásakor
azonos antigén tartalmú oltóanyagok közül a kevéssé reaktogént kell választani (pl. hastífusz elleni poliszacharida
vakcina, influenza elleni split, vagy alegység vakcinák).
6. A vakcina bármely összetevõjével szembeni túlérzékenység, hiperszenzitív, anafilaxiás reakciók
Ha valamely oltóanyag olyan antibiotikumot, vagy
bármely egyéb összetevõt tartalmaz, amely iránt az oltandó ismert, súlyos hiperszenzitivitással rendelkezik, az
oltás nem végezhetõ el.
Az 1-6. pontban felsorolt kontraindikációk egy része átmeneti (láz, terhesség), mások (immundeficiencia, korábbi súlyos oltási szövõdmény, neurológiai rendellenesség,
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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Az oltási kontraindikációk megítélése sokat változott az
elmúlt években. A korábban oltási kontraindikációk
közé sorolt állapotok egy részénél jelenleg inkább a védõoltások elvégzésének fokozott jelentõsége hangsúlyozott.
Ledált egészségi állapot esetén ugyanis egy fertõzés, fertõzõ betegség kialakulása lényegesen nagyobb veszélyt
jelent az esetleges oltási reakciónál.
Fentieknek 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,
- konvulziók 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 Downszindróma;
- újszülöttkori sárgaság;
- újszülöttkori kis súly;
- koraszülöttség;
- alultápláltság;
- a gyermek anyatejes táplálása;
- az oltandó anyjának terhessége;
- betegség inkubációs ideje.
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 - a BCG, az élõ
kórokozó tartalmú hastífusz, valamint a varicella és a sárgaláz elleni oltások 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
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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 fokozzák. Az életkorhoz kötött kötelezõ oltásokon kívül célszerû a hepatitis B, a pneumococcus és a meningococcus
elleni védelmet is felajánlani.
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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 egyidõben adott több oltás a koraszülötteknél sem
növeli az oltási reakciók gyakoriságát. Influenza ellen
6 hónapos kortól hasított (split) vagy alegység vakcinával
olthatók (pl.: Begrivac, Fluarix, Vaxigrip). Ennél fiatalabb
korúak a környezetük oltásával (pl. egészségügyi személyzet, családtagok, szoptató anyák, stb.), közvetve védhetõk.
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. ÉLETKORHOZ KÖTÖTT KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁSOK
OLTÁSI NAPTÁR 2008
Oltás

Folyamatos oltások
BCG
DTPa + IPV + Hib
DTPa + IPV + Hib
DTPa + IPV + Hib
MMR
DTPa + IPV + Hib
DTPa + IPV
Kampányoltások*
dT

Életkor

Megjegyzés

0-6 hét
2 hónap
3 hónap
4 hónap
15 hónap
18 hónap
6 év

általában szülészeti intézményben

11 év

szeptember hónapban az általános iskolák
VI. osztályában (6. évfolyamot végzõk)
október hónapban az általános iskolák
VI. osztályában (6. évfolyamot végzõk)
az I. oltás szeptember hónapban az általános iskolák VIII. osztályában (8. évfolyamot végzõk)

MMR revakcináció

11 év

Hepatitis B

14 év

*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
MMR = morbilli-mumpsz-rubeola elleni vakcina
dT
= diftéria-tetanusz oltóanyag emlékeztetõ oltás céljára
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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 6 hónapos koruk betöltésekor ellenõrizni kell. Azoknál a csecsemõknél, akiknél 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 tisztifõorvos 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-tetenusz 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.
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c) Azoknál a csecsemõknél és 18 hónapos kisgyermekeknél, akiknél az oltóorvos megítélése szerint a pertussis
komponens adása kontraindikált, az Egyesített Fõvárosi
Szent István és Szent László Kórház klinikai védõoltási
szaktanácsadójával történt konzultáció után kell dönteni a
vakcinációról. Az oltóanyagokat (DTPa-t helyettesítõ vakcina, monovalens Hib, valamint monovalens IPV vakcina)
egyedileg kell igényelni az ÁNTSZ kistérségi/kerületi intézetétõl, amely a regionális intézetben tárolt depóból
kapja az oltóanyagot.
d) A védõoltási tanácsadóban felül kell vizsgáltatni
azoknak a 6 éves kisgyermekeknek a pertussis komponensre vonatkozó tartós kontraindikációját, akiket korábban
Di-Te Forte oltóanyaggal oltottak. Kórismézett kontraindikáció esetén a kisgyermekeket a védõoltási tanácsadó szakorvosa által ajánlott oltóanyagokkal kell emlékeztetõ oltásban részesíteni. Az oltóanyago(ka)t a kontraindikációt
igazoló védõoltási tanácsadó igényli az ÁNTSZ regionális intézetétõl.
III. Egyadagos kiszerelésû morbilli-mumpsz-rubeola
(MMR) trivalens 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).
Az alábbi, életkorhoz kötötten kötelezõ védõoltásokat
kampányoltások keretében kell végezni:
1. Diftéria-tetanusz emlékeztetõ oltás (dT)
Az 1996. június 1.-1997. május 31. között születettek
[azaz az általános iskolák VI. osztályát (6. évfolyam) a
2008/2009-as tanévben végzõk] oltása
2008. szeptember hónapban történik meg.
(Értelemszerûen azon gyermekek, akik ehhez a korosztályhoz tartoznak, de valamilyen ok miatt korábban már dT
emlékeztetõ oltásban részesültek, 2008-ban nem oltandók.)
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2. MMR újraoltás
Élõ, attenuált kanyaró-mumpsz-rubeola vírust tartalmazó vakcinával újraoltásban részesülnek az 1996. június
1.-1997. május 31.
között születettek [azaz az általános iskola VI. osztályát (6. évfolyam) a 2008/2009-es tanévben végzõk] iskolai oltások keretében
2008. október hónapban.
3. Hepatitis B elleni védõoltások
Hepatitis B elleni védõoltásban részesülnek:
a) Azok a tanulók, akik az általános iskola VIII. osztályát a 2007/2008. tanévben végzik, és az alapimmunizálás
elsõ részletét 2007 szeptemberében kapták meg.
A második oltás beadására 2008 márciusában kerül sor.
b) Hepatitis B elleni védõoltásban részesülnek az 1994.
június 1.-1995. május 31. között születettek (azaz az általános iskola VIII. osztályát a 2008/2009-as tanévben
végzõk) iskolai oltások keretében.
A két oltásból álló hepatitis B elleni oltási sorozat
elsõ részlete 2008 szeptemberében kerül beadásra.
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
(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, stb.) egyszerre, vagy meghatározott
idõköz tartása nélkül, bármikor beadhatók.
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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). 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).
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
É. v. v.

I. O.

0
0
0
0

I. O.
É. v. v.
BCG
GG
I. O.

=

É. v. v.
GG
0
0/4 hét

=
=
=
=

0
0/4 hét
4 hét
3 hó

BCG

0
4 hét
·
0

GG

0
2 hét
0
3 hó

inaktivált oltóanyag (beleértve DTPa-IPV+Hib, DTPa-IPV, meningococcus, pneumococcus,
kullancsencephalitis, influenza és hepatitis A, B vakcinákat )
Élõvírus-tartalmú vakcina (pl.: MMR, sárgaláz, varicella elleni vakcinák )
Gamma-globulin
Nem szükséges intervallumot tartani
Egyidejûleg, vagy 4 hét intervallum betartásával adható
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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

Mosott vörösvértest koncentrátum
Vörösvértest massza
Teljes vér
Plazma/Thrombocyta szuszpenzió
Intravénás immunglobulin
terápiás célzattal

Javasolt idõköz

0 hónap
6 hónap

7-11 hónap

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-tetenusz 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;
- 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
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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, s akinél oltási kontraindikáció nem áll fenn,
MMR oltásban kell részesíteni.
F) NYILVÁNTARTÁSOK ÉS JELENTÉSEK AZ
ÉLETKORHOZ KÖTÖTTEN KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁSOKRÓL
1. Az V. A)-B) pontokban felsorolt védõoltásokat a
Gyermek-egészségügyi Kiskönyvbe (ISBN 963 04 3330 3),
va la mint a Gyer mek-egész ség ügyi Törzs lap ra
(C. 3341-24/A) kell feljegyezni. A 8 éven aluliak oltásait a
Védõoltási Kimutatás (C. 3334-5/2006) 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
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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 havonta, az esedékességet követõ hónap 5-ig, a
kampányoltásokról azok befejezését követõ hónap 15-ig
jelentést kell küldeni az ÁNTSZ kistérségi intézetének.
Az ÁNTSZ kistérségi intézetében a folyamatos oltások

Védõoltás

BCG
DTPa +IPV + Hib (2 hónapos)
DTPa +IPV + Hib (3 hónapos)
DTPa +IPV + Hib (4 hónapos)
MMR
DTPa + IPV (18 hónapos)
DTPa + IPV (3 éves)
DTPa + IPV (6 éves)
A fentieken kívül az itt fel nem tüntetett iskolai kampányoltásokra (diftéria-tetanusz, MMR, hepatitis B) vonatkozó adatokat is jelenteni kell. Ezek az adatok mind lekérdezhetõk lesznek az EFRIR Védõoltási alrendszer statisztika programrészében.
VI. MEGBETEGEDÉSI VESZÉLY ESETÉBEN
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;

2. szám

adatait havonta, a jelentés hónapját követõ 15-ig, a kampányoltások adatait a kampány befejezését követõ hónap
30-ig 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.
Az ÁNTSZ 2008. évrõl szóló jelentéséhez elõírt táblázat
megfelelõ rovatainak kitöltésével meg kell adni az alábbi
idõszakokban született gyermekek oltásainak teljesítésére
vonatkozó adatokat a következõ csoportosítás szerint:
Jelentendõ korcsoportok
(születési idõ szerint)

2007. I. 1.-2007. XII. 31.
2007. I. 1.-2007. XII. 31.
2007. I. 1.-2007. XII. 31.
2007. I. 1.-2007. XII. 31.
2006. I. 1.-2006. XII. 31.
2006. I. 1.-2006. XII. 31.
2004. I. 1.-2004. IX. 30.
2001. I. 1.-2001. XII. 31.
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, 38 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 trivalens vakcinával kell elvégezni.
d) Rubeolás beteg környezetében élõ 15 hónaposnál
idõsebb, 33 évesnél fiatalabb, oltási dokumentációval nem
rendelkezõ személyeket MMR trivalens vakcinával kell
védõoltásban részesíteni.

- a tetanusz-fertõzés veszélynek kitett személyeket;
- a veszettség expozíciónak kitett személyeket.
a) A hastífuszos beteg környezetéhez tartozókat, valamint a hastífusz kórokozó-hordozó környezetében élõ

e) Mumpszos beteg környezetében a 15 hónaposnál
idõsebb, 24 évesnél fiatalabb, oltási dokumentációval nem
rendelkezõ személyeket MMR trivalens vakcinával kell
védõoltásban részesíteni.
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f) Hepatitis B elleni védõoltás kötelezõ a HBsAg-pozitív gravidák újszülöttjeinek 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 2008. évben az intramuscularisan alkalmazható Hepati tis B immunglo bulin P Behring megnevezésû 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 a HBsAg
szûrvizsgálatot. 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.
g) 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 oktatá si intézményekben az elsõ évfo lya mon a tanév kezdést köve tõen valamennyi beisko lázott 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 (23 évesnél idõsebbek) HB elleni immunizálásáról.
h) 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. (1. számú táblázat)

1. számú 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

nincs

van

Szövetelhalás,
Szennyezettség (föld, országúti por,
nyál)
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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 testsúly-kilogrammonként legalább 4 NE
humán antitetanusz immunglobulin egyidejû beadásával

2. szám

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 testsúly-kilogrammonként legalább 4 NE humán antitetanusz
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 testsúly-kilogrammonként 4 NE humán antitetanusz 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, testsúly-kilogrammonként legalább 4 NE humán antitetanusz
immunglobulin és 0,5 ml adszorbeált tetanusz toxoid egyidejû beadásával kell passzív és aktív immunizálásban részesíteni.

2. számú táblázat
Sérülések esetén tetanusz-profilaxis céljából alkalmazott specifikus profilaxis

Oltási státusz

Tetanusz-fertõzésre nem gyanús
sérülés (tiszta, kis sérülések)
TT

*

Alapimmunizálásban és emlékeztetõ
oltásban részesült felnõtt és 16 éven aluli
gyermek, alapimmunizálásban részesült
csecsemõ, ha az utolsó oltástól eltelt idõ
5 évnél kevesebb

Tetanusz-fertõzésre gyanús sérülés
(szennyezett, egyéb sérülés)

TETIG

TT

TETIG

Nem

Nem

Nem

Nem

Alapimmunizálásban és emlékeztetõ oltás- Nem
ban részesült felnõtt/gyermek, ha az utolsó
oltástól eltelt idõ 5 év, vagy 5-10 év között
van

Nem

Igen

Nem

Alapimmunizálásban és emlékeztetõ oltásban részesült felnõtt, ha az utolsó oltástól
eltelt idõ 10 év, vagy annál több.

Nem

Igen

Nem/Igen**

Nem
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Oltási státusz

Tetanusz-fertõzésre nem gyanús
sérülés (tiszta, kis sérülések)
TT
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Tetanusz-fertõzésre gyanús sérülés
(szennyezett, egyéb sérülés)

TETIG

TT

TETIG

Oltatlan, vagy kevesebb, mint három
Nem
oltásban részesült, vagy ismeretlen státuszú
felnõtt

Nem

Igen

Igen

Életkora miatt még védõoltásban nem
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

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

Igen

Igen

Nem

* 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 testsúly-kilogrammonként legalább 4 NE humán antitetanusz immunglobulint (TETIG 500) adandó.

i) 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.]
2. Passzív immunizálásban részesítendõk 16%-os
humán gamma-globulinnal:
a) járványos májgyulladásban szenvedõ beteg környezetéhez tartozó személyek a lehetõ legrövidebb idõn
belül, (legfeljebb az expozíciót követõ 14. napig), testsúly-kilogrammonként 0,02 ml (16%-os oldat) adásával;
b) a kanyarós beteg fogékonynak tekinthetõ környezetébõl, az expozíciót követõ 6 napon belül 0,25 ml/tskg
(16%-os oldat) adásával: a 15 hónaposnál fiatalabb, ezért
aktív immunizálásban még nem részesíthetõ kisgyermekek, illetve azon 38 évesnél fiatalabb, kanyarón át nem
esett, kanyaró ellen nem oltott személyek, akiknél az aktív
immunizálás ellenjavallt.

VII. MEGBETEGEDÉSI VESZÉLY ELHÁRÍTÁSA
CÉLJÁBÓL TÉRÍTÉSMENTESEN VÉGZENDÕ
EGYÉB VÉDÕOLTÁSOK
1. Influenza elleni térítésmentes védõoltásban részesíthetõk
A) Az influenzavírus által okozott megbetegedések súlyosságának, valamint a halálozások számának csökkentése érdekében a fokozottan veszélyeztetettek kockázati
csoportjait az alábbi prioritási sorrendben javasolt oltani:
- életkoruktól függetlenül, de hat hónaposnál idõsebb,
idült szív-, keringési, légzõszervi, vese-, illetve anyagcsere-betegségben szenvedõk, továbbá
- betegség vagy orvosi kezelés (általános szteroid-,
vagy rosszindulatú daganat elleni terápia) miatt csökkent
immunitásúak, különös figyelmet fordítva a 60 éven felüliekre;
- szociális otthonokban, öregek otthonában, vagy
egészségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápolt
bármely korú személyek;
- tartós szalicilát-kezelésben részesülõ gyermekek és
serdülõk (a Reye-szindróma veszélye miatt);
- 60 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,
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a felnõttek és a gyermekek számára intenzív ellátást nyújtó,
valamint a krónikus belgyógyászati osztályokon a betegekkel
közvetlen kapcsolatba kerülõ személyekre [többszörösen módosított 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (3)];
- szociális intézmények dolgozói.
C) A térítésmentes oltóanyagkészlet terhére fel kell
ajánlani az oltást a baromfi-feldolgozókban, valamint az
egyidejûleg 1 000 vagy annál több baromfit tartó telepeken dolgozók, valamint mindazok számára, akik az
A/H5N1 madárinfluenza-vírussal fertõzött vagy arra gyanús szárnyasok megsemmisítésével foglalkozhatnak.
A gyermekek influenza elleni védõoltására vonatokozó
nemzetközi ajánlásokat és a rendelkezésre álló oltóanyag
mennyiségét figyelembe véve az alábbi 6-35 hónapos
korú csecsemõk és gyermekek a következõ prioritási sorrendben olthatók a térítésmentes oltóanyag felhasználásával:
- krónikus szív-, légzõszervi betegségben szenvedõ gyermekek (beleértve a bronchopulmonális dysplasiát, cysticus
fibrosist és asthmat), akiknek az állapota rendszeres orvosi
ellenõrzést vagy kórházi kezelést igényel;
- veleszületett vagy másodlagos immundeficienciában
szenvedõ gyermekek;
- vesebeteg gyermekek;
- anaemiában, hemoglobinopathiában szenvedõ gyermekek;
- hosszantartó acetilszalicilsav-terápiában részesülõ
gyermekek;
- egyéb krónikus betegségben (pl. diabetesben, anyagcsere-betegségben) szenvedõk;
- egészségügyi intézményben tartósan ápolt gyermekek,
csecsemõ- és gyermekotthonok lakói.
2. Hepatitis B elleni védõoltás javasolt azon, korábban
védõoltásban nem részesült személyeknek, akik:
- akut B hepatitiszes beteg, ill. a krónikus HBV-hordozó
szexuális partnerei és a fertõzési veszélynek kitett családi
kontaktok;
- 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) is alkalmazható, azonban ilyenkor egy év múlva emlékeztetõ oltásra is
szükség van.
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.
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VIII. 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. 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 fertõzõdésük
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 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.
Az egészségügyi intézményben elõször oltott egészségügyi dolgozók esetén az oltási sorozat befejezését követõ 1-2 hónap múlva célszerû a primovakcináció eredményességének ellenõrzése. Ha a teljes oltási sorozat után az
anti-HBs szint 10 IU/l értéknél alacsonyabb, az oltási sorozatot meg kell ismételni, majd ezután újra meg kell határozni az anti-HBs szintet. Annál az egészségügyi dolgozónál, akinél a két teljes HB oltási sorozatot követõ egy
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hónap után az anti-HBs szint kisebb, mint 10 IU/l
(non-responder), nem javasolt további oltásokat végezni.
A 10 IU/l értéknél magasabb anti-HBs szint az eredményes
immunválasz megjelenését bizonyítja.
A továbbiakban booster oltásra, illetve az ellenanyagszint ellenõrzésére nincs szükség.
A korábbi években oltott, teljes hepatitis B oltási sorozatot kapott és azt dokumentációval igazolni tudó egészséges egészségügyi dogozóknál emlékeztetõ oltás nem szükséges.
4. Hepatitis A oltás szükségessége egészségügyi dolgozóknál:
A fertõzés fekál-orál terjedésû, a kórokozót a széklet
közvetíti. 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 munkavédelmi szabályok betartásával a
fertõzés általában megelõzhetõ. Kérdéses esetekben
ajánlható egyes munkakörökben vagy meghatározott
tevékenységek végzése esetén az egészségügyi dolgozók
hepatitis A átvészeltségi vizsgálatának elvégzése a
munkáltató költségére, és a vizsgálatok eredményének
ismeretében kizárólag a fogékonyak oltása.
5. Veszettség elleni preexpozíciós oltások:
Veszettség vírusával foglalkozó laboratóriumok
munkatársait, állatorvosokat és asszisztenseket, ebrendészeti dolgozókat, vadászokat, erdészeket, vadõröket,
vágóhídi dolgozókat, 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.
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
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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, s hasonló
munkakör ellátása esetén az oltásokat 10 évenként kell ismételni. Az oltások végezhetõk monovalens tetanus, 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.
A többször módosított 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
9. § (3) bekezdésének értelmében a csökkent immunitású
személyek egészségének védelme érdekében az egészségügyi szolgáltató - az ÁNTSZ által biztosított oltóanyaggal
- az influenza elleni oltást a transzplantációs, az onkológiai, a hematológiai, a dializáló, a felnõtt- és a gyermek-intenzív ellátást nyújtó, valamint a krónikus belgyógyászati osztályokon a betegekkel közvetlen kapcsolatba kerülõ egészségügyi dolgozók számára évente köteles felajánlani.
IX. 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

404

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY

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 OGYI hivatalos kiadványában (Alkalmazási elõiratok hivatalos gyûjteménye) vagy az OGYI internetes honlapján (www.ogyi.hu),
az alkalmazási elõiratok címszó alatt megtalálhatók.
A 2007. 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 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 gyermekek booster oltására
is. A vakcina egyszeri adagja 0,5 ml, amely intramuscularisan adandó.
2. 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.
3. Hepatitis A elleni aktív immunizálás
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
2 éven felüli személyek oltására alkalmas hepatitis
A vakcina. A 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 18 éves korig adható. A védettséghez
szükséges emlékeztetõ oltásra az elsõ adag beadását követõ
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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.
c) VAQTA
A VAQTA JUNIOR a 2-17 év közötti gyermekek/fiatalok oltására, míg a VAQTA a 18 éven felüli személyek
oltására használható.
Az immunitás kialakításához az alapoltás, majd a
6-18 hónap múlva adott emlékeztetõ oltás szükséges.
Hepatitis A vakcinák adása javasolt:
- endémiás/hyperendémiás országok látogatásakor, ha a
kinntartózkodás hosszú idejû;
- alapbetegségük, vagy életmódjuk miatt különösen veszélyeztetettek (hemofíliások, krónikus májbetegségben
szenvedõk, intravénás kábítószer-élvezõk, homoszexuális
személyek, stb.) részére.
4. Hepatitis B elleni oltások
(A közegészségügyi célzatú, központilag irányított vakcinázáson kívüli oltások)
Jelenleg Magyarországon a gyógyszertári forgalomban
az Engerix-B (10 µg/0,5 ml, illetve 20 µg/1 ml kiszerelésben) valamint a H-B-VAX PRO tartósítószert (thiomersalt) nem tartalmazó (10 µg/1 ml; 40µg/1 ml) hepatitis
B vakcina áll rendelkezésre.
Az alapimmunizálás mindkét oltóanyagnál, gyermekeknél és felnõtteknél egyaránt 3 oltásból áll. (A H-B-VAX
PRO 10 µg/1 ml-es és az Engerix B 20 µg/1 ml-es kiszerelésû vakcinából azonban a 11-15 évesek számára 2 oltás
elegendõ). Egészséges oltottak (megfelelõ oltási séma)
esetében emlékeztetõ oltás egyik oltóanyag esetében sem
szükséges.
a) ENGERIX-B
Gyermekeknek 15 éves korral bezárólag 10 µg/0,5 ml,
míg az ennél idõsebb fiataloknak és felnõtteknek 20 µg/1 ml
mennyiség beadására van szükség.
b) H-B-VAX PRO
- felnõtteknek és serdülõknek 16 éves kortól 10 µg/1 ml;
- dializálandó (dializált) betegeknek 40 µg/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.
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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.
5. Hepatitis A és B elleni kombinált oltóanyag
Twinrix gyermekeknek (1 éves - 15 éves)
Egy dózis 360 Elisa Egység hepatitis A vírus antigént és
10 µg rekombináns DNS hepatitis B vírus felületi antigént
(HBsAg) tartalmaz.
Twinrix felnõtteknek (16 éves kor felett)
Egy dózis 720 Elisa Egység hepatitis A vírus antigént és
20 µg rekombináns DNS hepatitis B vírus felületi antigént
(HBsAg) tartalmaz.
Az immunitás kialakításához mindkét vakcinából 3 dózis
(0; 1; 6 hónap) beadása szükséges.
6. 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, perzisztáló
fertõzés megelõzésére szolgál. A védõoltás 10-26 éves
személyeknek ajánlott. Az oltási sorozat 3 részoltásból áll
(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 védõoltás 9-26 éves
személyeknek ajánlott. 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.
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A védõoltás a endszeres méhnyakrák-szûrést nem helyettesíti. A HPV elleni védõoltás a szexuálisan nem aktív
10-14 éves korosztályban a leghatékonyabb. A védõoltás
beadása elõtt HPV szûrõvizsgálat nem szükséges. A vakcinák terápiás célra nem alkalmasak.
7. Influenza elleni oltóanyagok
Forgalomba hozatali engedéllyel az AGRIPPAL, a
BEGRIVAC, a FLUARIX, a FLUVAL AB, INFLUVAC,
az INFLEXAL V és a Vaxigrip influenza elleni oltóanyag
rendelkezik. Valamennyi vakcina trivalens, inaktivált. Az
AGRIPPAL ún. felületi antigén tartalmú, a BEGRIVAC,
a FLUARIX és a VAXIGRIP ún. „split” vakcina, az
INFLUVAC ún. „alegység” vakcina, a FLUVAL AB teljes virion tartalmú, míg az INFLEXAL V viroszómás influenza elleni oltóanyag.
Az AGRIPPAL, a BEGRIVAC, a FLUARIX, az
INFLUVAC, az INFLEXAL V és a VAXIGRIP oltóanyagok a 6 hónaposnál idõsebb és háromévesnél fiatalabb gyermekek oltására is alkalmazhatók. Indikáció:
3 éves kor alatt a primovakcináltaknak a felnõtt (0,5 ml)
adag fele adandó 2 alkalommal, egy hónap idõközzel.
A FLUVAL AB 3 évesnél fiatalabb gyermekek számára nem ajánlott.
A 2007/2008. évi influenza szezonban, gyógyszertári
forgalomban a BEGRIVAC, FLUARIX, a VAXIGRIP
és a FLUVAL AB szerezhetõ be.
Az influenza-vakcinák kizárólag egyetlen influenzaszezonban használhatók fel. Felhasználhatósági idejük az
adott influenza szezont követõ június 30-ig tart.
8. Kullancsencephalitis elleni oltóanyagok
Az inaktivált vírustartalmú vakcinák az állandóan,
vagy átmenetileg endémiás területeken tartózkodók
védelmére szolgálnak. Az oltásokat a várható expozíció
elõtt 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, akkor a 2. oltást
az elsõt követõ 7. napon, a 3-at pedig az oltás megkezdését
követõ 21. napon lehet beadni („B” séma) (3. sz. táblázat).
A védettség legkorábban a második oltást követõ 14 nap
múlva alakul ki. A hosszantartó védettség biztosítása érdekében 5 évenként emlékeztetõ oltás szükséges.
Immunszuppresszív kezelés alatt, továbbá veleszületett,
vagy szerzett immundeficiencia esetén az oltás hatásossága korlátozott, vagy kérdéses.
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3. számú táblázat
Encepur oltások sémái
„A” séma

Oltások

„B” séma

0. nap
1-3 hónap múlva
9-12 hónappal a 2. oltás után
-

1. oltás
2. oltás
3. oltás
4. oltás

0. nap
7 nap múlva
21 nap múlva
12-18 hónap múlva

„A” séma = általános
„B” séma = gyorsított
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 (4. sz. táblázat).

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 9-12 hónap múlva szükséges beadni.
Amennyiben gyors védelem kialakítása szükséges, abban
az esetben a 2. oltás az elsõ után 14 nappal adandó.

A hosszantartó védettség biztosítása érdekében
5 évenként emlékeztetõ oltás szükséges.
Ha a kullancscsípés 14 nappal az 1. oltás után fordult
elõ, a 2. oltást azonnal be kell adni. Ha kullancscsípés a
2. oltás után következett be, nincs teendõ.

Ha az oltandó személy immunkompetenciája csökkent
vagy nem megfelelõ, abban az esetben a 2. oltást követõ
4. számú táblázat
FSME-IMMUN oltások sémái
„A” séma

Oltások

„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

9-12 hónappal a 2. (vagy 2./a) oltás után

„A” séma = általános
„B” séma = gyorsított
„C” séma = immunszupprimált, vagy idõs személyek
9. 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.

fordulása 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.

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 elõ-

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.
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MENCEVAXTM ACW135Y;
MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE A+C;
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.
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 egy éves kor alatt alapimmunizált (2 oltás) csecsemõket 2 éves korban javasolt újraoltani.
10. Pneumococcus vakcinák
Az invazív pneumococcus betegség aktív immunizációval történõ megelõzésére jelenleg kétféle - poliszacharid és
konjugált - vakcinatípussal van lehetõség. A poliszacharid
vakcinák az emberben leggyakrabban bacteiraemiát okozó
23 szerotípus tokjának immunogenitásért felelõs részét tartalmazzák, a konjugált vakcina pedig a gyermekkorban invazív betegséget leggyakrabban okozó 7 szerotípus tokjának poliszacharidját fehérjéhez konjugálva.
a) Poliszacharid vakcinák
Magyarországon két poliszacharid pneumococcus vakcina szerezhetõ be a gyógyszertárakból: a Pneumo 23 és a
Pneumovax 23.
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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 rizikócsoportba tartozó felnõtteknek, vagy a
65 évesnél idõsebb személyeknek 10 évente, de legfeljebb
két alkalommal javasolt az újraoltás.
A poliszacharid pneumococcus vakcinák nem alkalmasak immunmemória kialakítására, 2 éven aluliakban immunválaszt kialakítani csak átmenetileg képesek, ezért e
korosztály immunizálására nem ajánlottak.
b) Konjugált vakcina - Prevenar
Az adszorbeált konjugált vakcina a Streptococcus pneumoniae 7 szerotípusa által okozott invazív betegség ellen
nyújt védelmet. Az oltóanyag csecsemõk és kisgyermekek aktív immunizálására ajánlott: azok a 2 hónap-2 év
közötti, rizikócsoportba tartozó csecsemõk/kisgyermekek
olthatók, akiknél az életkoruk miatt a poliszacharid vakcinával való oltás ellenjavallt.
Az Infektológiai Szakmai Kollégium 2007. évi ajánlása
alapján az invazív pneumococcus betegség szempontjából
fokozott kockázati csoportba tartozók:
- 5 éven aluli gyermekek, illetve a 60 (65) évesnél idõsebbek;
- a veleszületett vagy szerzett immunhiányos állapot, a
szervátültetések, a HIV-fertõzés, a sarlósejtes anaemia, illetve más haematológiai betegség (pl. myeloma multiplex)
minden életkorban;
- az anatómiai vagy funkcionális léphiány;
- az anyagcsere-betegségek, különösen a cukorbetegség;
- a légzõszervek és a keringési rendszer, a máj, a vese
krónikus betegségei;
- a liquorcsurgás;
- egyes újabb, a koponyán belül, a dura megnyitással
végzett mûtéti beavatkozások - pl. az endocochleáris implantáció-, ill. traumák is fokozott kockázatot jelentenek;
- az igen fiatalon kezdett közösségbe járás (bölcsõde,
gyermekotthonok, gyermek-egészségügyi intézmények);
- intézetben ápolt idõsek;
- alkoholbetegek;
- magas rizikójú egyénnek tekintendõ mindenki, aki átvészelt már életében invazív pneumococcus fertõzést még
akkor is, ha nem sorolható az említett csoportokba.
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2. szám

5. számú táblázat
A pneumococcus ellen gyermekkorban ajánlott oltási sémák
Oltandó csoport

Alapimmunizálás

2-6 hónaposok

3 oltás
min. 1 hónap idõközzel
7-11 hónaposok
2 oltás
min. 1 hónap idõközzel
12-23 hónaposok
2 oltás minimum
2 hónap idõközzel
2-5 évesek
1 oltás
2-5 éves, kockázati csoportba tartozó 2 oltás minimum
2 hónap idõközzel
<10 éves, kockázati csoportba tartozó 2 oltás minimum 2 hónap idõközzel
Az invazív pneumococcus betegség megelõzésére 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)
11. 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 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

Booster oltás

2. életévben
2. életévben
min. 6 hónappal a 2. után
nem szükséges
nem szükséges
minimum 6 hónap és
3-5 évvel késõbb 1x
3-5 évvel késõbb

dózist lehetõleg 20-20 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.
12. Tetanusz vakcina
Tetanol pur
Min. 40 NE tisztított tetanusz toxoid tartalmú, tartósítószer-mentes vakcina. A készítmény 2 hónapos, vagy
idõsebb csecsemõk, gyermekek, serdülõk és 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. haemorrhagiás diathesis esetén) a készítmény
subcutan is alkalmazható.
13. 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: 9 hónapos kortól 12 éves korig 1 adag; 13 éves
kortól 2 dózis szükséges a védettség eléréséhez. 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. 1-12 év közötti gyerme-
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keknél az immunitás kialakításához egy dózis (0,5 ml) beadása szükséges. 12 évesnél idõsebb személyek két alkalommal, 4-8 hetes idõköz tartásával oltandók.
A varicella elleni aktív immunizálás a bárányhimlõs betegek közvetlen kontaktjainak posztexpozíciós profilaxisára az expozíciót követõ 3, maximum 5 napon belül alkalmazható.
B) PASSZÍV IMMUNIZÁLÁSRA HASZNÁLATOS
KÉSZÍTMÉNYEK
Specifikus immunglobulinok:
- A tetanusz-fertõzésre gyanús sérülteket a korábbi fejezetben részletezettek szerint humán antitetanusz immunglobulinnal (TETIG 500) szükséges oltani.
- Hepatitis B specifikus immunglobulin (HBIG)
Az intra vénás hepati tis B hyperimmunglo bulin
(HEPATECT CP) a forgalmazótól szerezhetõ be, és kizárólag fekvõbeteg-gyógyintézetben alkalmazható. Posztexpozíciós profilaxisként legalább 500 NE (10 ml) adandó.
- Cytomegalia-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 gamma-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.
X. A külföldi utakkal kapcsolatos védõoltások
A külföldre utazók védõoltásait (a sárgaláz elleni oltás
kivételével) az ÁNTSZ és az OEK Nemzetközi Oltóközpontja, továbbá az Országos Tisztifõorvos által a nemzetközi utazásokkal kapcsolatos védõoltások végzésére feljogosított oltóhely végzi. Nemzetközi érvényû oltási bizonyítványt csak ezen oltóhelyek állíthatnak ki.
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.
Sárgaláz elleni védõoltásokat az év elsõ felében kizárólag az Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi
Oltóközpontjában végeznek, majd 2008. július 1-tõl az
erre kijelölt regionális oltóközpontokban is elvégzik a
vakcinációt.
Az utazás elõtti tanácsadás és az oltások kiválasztása a
részletes adat-, és anamnézis felvételen, valamint a szemé-
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lyes 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
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) c) pont],
mely térítés ellenében történik.
Elõzetesen tájékozódni lehet a www.oek.hu honlapon,
az Utazás és egészség témakörnél.
XI. OLTÓANYAGOK BESZERZÉSE, TÁROLÁSA
ÉS FELHASZNÁLÁSA
A) Beszerzés
1. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat révén beszerezhetõ 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 2007. február 15-tõl 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.
A preexpozíciós oltásokhoz az oltóanyagot írásban
(fax: 476-1230) az OEK Vírusoltóanyag-ellenõrzõ osztályától rendelhetõ meg. Elõzetes információ az alábbi telefonon kérhetõ: 476-1381.
4. Aktuális sérülés esetén tetanusz megbetegedés megelõzésére a tetanusz toxoidot (Tetanol pur), illetõleg - ha
szükséges - a tetanusz elleni humán 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 int ra vé násan adan dó spe ci fi kus immunglo bulin a Bio test Hun ga ria Kft-tõl (2045 Tö rök bál int,
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Tor bágy u.15/a.) sze rez he tõ be. Köz pon ti te le fon:
06 (23) 511-311, megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatás a 06 (23) 511-321 vagy 06 (23) 511-294 telefonszámokon kérhetõ, az írásbeli megrendelés a 06 (23) 511-320
fax számra küldendõ.
6. A VARITECT CP immunglobulin megrendeléséhez egyedi importengedély szükséges. A készítmény a
Biotest Hungaria Kft-tõl szerezhetõ be, csak 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. A folyékony állapotban letöltött, alumíniumhidroxid- vagy
alumíniumfoszfát-tartalmú vakcinákat lefagyasztani
tilos.
A hõérzékeny MMR vakcinát, illetve a monovalens élõvírus-tartalmú vakcinákat ajánlatos a fagyasztótérben tá-
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rolni, amennyiben az oldószer külön kiszerelésben van
(pl.: 10x1 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 élõvírus-tartalmú, liofilezett vakcinák reszuszpendálás utáni felhasználására:
a) a reszuszpendált 10, illetve 20 adagos BCG-t 4 órán
belül fel kell használni;
b) a reszuszpendált 1 adagos MMR trivalens vakcinát
azonnal fel kell használni.
XII. A védõoltások lebonyolításához, nyilvántartásához és jelentéséhez szükséges feltételek biztosítása
1. Valamennyi védõoltáshoz egyszerhasználatos 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 nem kívánt oltási eseményeket be kell jelenteni akár gyermek, akár felnõtt oltottnál észlelték. A közeljövõben az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelvet jelentet meg a védõoltást követõ
nem kívánt események jelentésének és kivizsgálásának
rendjérõl. Az irányelv megjelenéséig, illetve érvénybelépéséig a hatályos jogszabályoknak megfelelõen, az eddigi
gyakorlat szerint történik a védõoltást követõ nem kívánt
események jelentése és kivizsgálása.

1. számú 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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Az Országos Epidemiológiai Központ
módszertani levele
az anyagcsere-betegségek szûréséhez szükséges mintavétel eljárási rendjérõl
Az egészségügyi miniszter rendelete [44/2007. (IX. 29.)] alapján hazánkban minden újszülöttnél kötelezõ a kiterjesztett
anyagcsere szûrõvizsgálat elvégzése. Az újszülöttkori szûrõvizsgálatok végzésére a miniszteri rendelet két centrumot jelölt ki:
Semmelweis Egyetem
I. sz. Gyermekklinika
1083 Budapest, Bókay u. 53.
www.gyer1.sote.hu

Szegedi Tudományegyetem
Gyermekgyógyászati Klinika
6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.
www.szote.u-szeged.hu/pedia

A kiterjesztett szûrés a korábban is vizsgált hipotireózis, galaktozémia, biotinidáz hiány és fenilketonuria mellett további 22 betegség vizsgálatát foglalja magában.
Aminósav anyagcsere zavarok:

Organikus savak metabolizmusának zavarai:

Fenilketonuria
Jávorfaszörp betegség
Tirozinémia I, II típus
Citrullinémia I
(argininoszukcinát szintáz hiány, ASS)
Arginoszukcinát aciduria
(arginoszukcinát liáz hiány, ASL)
Homocisztinuria

Béta-ketotioláz hiány
Glutársav acidémia, 1 típus (GA-I)
Isovaleriánsav acidémia (IVA)
Metilmalonsav acidémia (MMA)

Zsírsav oxidációs zavarok:

Endokrin és egyéb anyagcsere zavarok:

Rövid-láncú acil-CoA dehidrogenáz hiány (SCAD)
Közép-láncú acil-CoA dehidrogenáz hiány (MCAD)
Hosszú-láncú hidroxi-acil-CoA dehidrogenáz hiány
(LCHAD a, b)
Nagyon hosszú-láncú acil-CoA dehidrogenáz hiány
(VLCAD)
Multiplex acil-CoA dehidrogenáz hiány
(MADD, v. GA II)
Karnitin-palmitoil tanszferáz hiány (CPT-I, CPT-II)
Karnitin transzport zavara (CT)

Hipotireózis
Galaktozémia
Biotinidáz hiány

Propionsav acidémia (PA)
3-Hidroxi-3-metilglutaril-CoA liáz hiány (HMG)
3-Metilkrotonil CoA karboxiláz hiány (MCC)
Multiplex karboxiláz hiány (MCD)

A kiterjesztett újszülöttkori szûrõvizsgálattal
felismerhetõ kórképek

A vérvétel idõpontja, illetve a vérvételt végzõ
intézmény, egészségügyi személyzet

A szûrõvizsgálat hatékonysága nagymértékben függ attól, hogy azt mikor végzik. A felsorolt betegségek közül
több már néhány napos korban súlyos tünetek, akár életet
veszélyeztetõ állapot kialakulásához vezethet. Másrészt
közvetlenül a születés után, a táplálás megkezdése elõtt
vett vérminták csak korlátozottan alkalmasak vizsgálatra.

1. A szülészeti osztályokon a 48. és 72. életóra között
minden újszülöttõl vérmintát kell venni anyagcsere szûrõvizsgálat céljából. Ha az újszülött hazabocsátása 48 órás
életkor elõtt történik, a mintavételt életkortól függetlenül el
kell végezni. A vérvétel megtörténtét és idõpontját, valamint a vérvétel idõpontjában a gyermek életkorát (< 48 h
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vagy >48 h) az újszülött zárójelentésén és egészségügyi
könyvében fel kell tüntetni.
2.a. Ha a vérvétel idõpontjáig az újszülött nem szopott
megfelelõen (nem fogyasztott min. 60 ml anyatejet),
vagy ha a korai hazabocsátás miatt a vérvétel 48 órás életkor elõtt történt, a vizsgálatot 5-7 napos életkor között (ha
ez ünnepnapra esik, az ezt követõ elsõ munkanapon) meg
kell ismételni. Az ismételt vérvétel szükségességét az újszülött zárójelentésén jelezni kell. A szülõt/törvényes képviselõt az ismételt vérvétellel kapcsolatos tudnivalókról
tájékoztatni kell és el kell látni szûrõkártyával Az újszülött kórlapjához csatolni kell
- az újszülött szülõjének/törvényes képviselõjének az
írásbeli nyilatkozatát, melyben igazolja, hogy a felvilágosítása megtörtént, a szûrõkártyát átvette, és vállalja a felelõsséget gyermekének az ismételt anyagcsere szûrõvizsgálatban való részvételéért.
A mintavétel és küldés a gyermek ellátásáért felelõs (választott vagy ha az nincs, a területileg illetékes) háziorvos /
házi gyermekorvos kötelessége, aki a vérvétel elvégzését,
a minta elküldését és ezek idõpontját saját dokumentációjában és a gyermek egészségügyi könyvében aláírásával és
orvosi pecsétjével köteles igazolni.
2.b. Ha a gyermeket fekvõbeteg intézetbõl otthonába
bocsátják, és koraszülöttség, vagy transzfúzió/vércsere,
parenterális táplálás miatt szükséges ismételt vérvétel a
hazabocsátás utáni idõben esedékes, ezt a gyermek zárójelentésén jelezni kell. A szülõt/törvényes képviselõt az ismételt vizsgálat elvégzésének szükségességérõl tájékoztatni kell, és el kell látni szûrõkártyával. A gyermek kórlapjához csatolni kell
- az újszülött szülõjének/törvényes képviselõjének az
írásbeli nyilatkozatát, melyben igazolja, hogy felvilágosítása megtörténtét, a szûrõkártyát átvette, és vállalja a felelõsséget gyermekének az ismételt anyagcsere szûrõvizsgálatban való részvételéért.
A mintavétel és küldés a gyermek ellátásáért felelõs (választott vagy ha az nincs, a területileg illetékes) háziorvos /
házi gyermekorvos kötelessége, aki a vérvétel elvégzését,
a minta elküldését és ezek idõpontját saját dokumentációjában és a gyermek egészségügyi könyvében aláírásával és
orvosi pecsétjével köteles igazolni.
3. Az otthon született, intézeti ellátásban utólag sem részesülõ újszülött esetében a szûrésrõl való gondoskodás a
szülésnél jelen levõ, az újszülöttet elõször ellátó orvos kötelessége. Szûrõkártyát a területileg illetékes budapesti
vagy szegedi szûrõközponttól igényelhet. A szûrésre történõ vérvételt a 48 és 72 órás életkor között köteles elvégezni. A mintavétel és küldés megtörténtét, valamint ezek idõpontját az újszülött születését igazoló orvosi okiraton,
egészségügyi könyvében és saját dokumentációjában aláírásával és orvosi pecsétjével köteles igazolni.
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Az újszülöttet elõször ellátó egészségügyi személyzet
az anyagcsere szûrõvizsgálat elvégzését - elõzetes egyeztetés után - a területileg illetékes, a tervezett otthonszülésben háttérkórházként megjelölt intézmény Csecsemõosztályán is kezdeményezheti.
4. Ha az újszülött a 32. gesztációs hét elõtt született, a
vizsgálatot 2 hetes, valamint a gesztációs idõre korrigált
szûrési idõpontban meg kell ismételni. Ha a koraszülött
transzfúzióra/vércserére vagy parenterális táplálásra
szorul, az arra megadott szabályok szerint kell eljárni.
5. Ha az újszülöttnél 48 órás életkora elõtt transzfúzió/vércsere vagy parenterális táplálás alkalmazására
kerül sor, a vérmintát még a kezelés megkezdése elõtt le
kell venni. Parenterális táplálás esetén ismételt vérvétel
szükséges 2 hetes életkorban; transzfúzió/vércsere estében
2 hetes és 60 (galaktozémia) napos életkorban.
6. Ha az újszülöttet a szülészeti intézetbõl más fekvõbeteg intézetbe szállítják, a fogadó intézetet írásban tájékoztatni kell a mintavételi állapotról. Az újszülött zárójelentése tartalmazza, hogy megtörtént-e a mintavétel; ha
igen, mikor, milyen életkorban, transzfúzió elõtt v. után,
ha nem, akkor a kitöltött szûrõpapírt csatolják a zárójelentéshez.
7. Tekintettel a védõnõ az újszülött hazaadását követõ
48 órán belüli látogatási kötelezettségére, a szûrés megtörténtét a védõnõ is ellenõrizze és saját dokumentációjában
aláírásával és szolgáltatói azonosítójával igazolja. Ha a védõnõ a szûrésre történõ vérvétel elmaradását, vagy a gyermek állapotával kapcsolatban bármilyen orvosi ellátást
igénylõ problémát észlel (sárgaság, hányás, aluszékonyság,
táplálási nehézség, stb.), azt még aznap köteles jelenteni a
területileg illetékes vagy a család által választott házi gyermekorvosnak/háziorvosnak vagy hivatalos helyettesének.
A minta szállítása
- A kész szûrõkártyát 24 órán belül, ill. hétvége vagy
ünnepnapok esetén a legközelebbi munkanapon, elsõbbségi levélként kell postázni.
- Egy borítékban több kártya küldése esetén vigyázni
kell arra, hogy a vérrel átitatott szûrõpapír csíkok ne érintkezzenek egymással. (A kártyák alsó-felsõ részét váltogatva helyezzük egymásra, vagy válasszuk el õket egy tiszta
papírlappal).
- Az újszülöttkori szûrõvizsgálatokat végzõ szegedi
anyagcsere laboratórium új postai címe:
Újszülöttkori szûrés - Anyagcsere laboratórium
Szegedi Tudományegyetem,
Gyermekgyógyászati Klinika
6701 Szeged, Pf. 715.
Telefon: 06 (62) 545-951; Fax: 06 (62) 545-329
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- Az újszülöttkori szûrõvizsgálatokat végzõ budapesti
anyagcsere laboratórium új postai címe:
Újszülöttkori szûrés - Anyagcsere laboratórium
Semmelweis Egyetem,
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
1476 Budapest, Pf. 181.
Telefon: 06 (1) 313-8212; Fax: 06 (1) 313-8212
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nyek a vizsgálattól függõen néhány napon belül elkészülnek. A kóros eredményrõl, annak súlyosságától függõen,
telefonon vagy levélben értesítést kap a család, a házi gyermekorvos/háziorvos vagy a gyermeket ellátó intézet.
A szülészeti- és csecsemõosztályok, valamint a házi
gyermekorvosok és háziorvosok a vér levételéhez szükséges szûrõkártyákat a területileg illetékes budapesti vagy
szegedi szûrõközponttól igényelhetik.

A minták vizsgálata azon a napon elkezdõdik, amikor a
szûrõpapírok a laboratóriumba megérkeznek. Az eredmé-

Az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplákozástudományi Intézet
közleménye
a 2007. január 1. és 2007. december 31. között szakvéleményezett, az élelmiszer-elõállítás területén történõ
felhasználásra megfelelõnek talált tisztító- és ferõtlenítõszerek jegyzékérõl
Készítmény neve

Hatóanyag(ok)

Brenntag Hungary Kft.
1225 Budapest,
Bányalég u. 25
DeltaClean Kft.,
AlfaGrill (D.F. 3005)-sütõtisztító KOH, amfoter tenzidek
6800 Hódmezõvásárhely,
Makói u. 7717/16.
NaOH, KOH,
ÖAG Hungary Kft.,
Antigerm RKR 600 folyékony,
alkil-poliglikozidok
1125 Budapest,
lúgos habtisztítószer
Trencsényi u. 47.
liofilizált nem patogén
Aquasystem s.r.o.
Aquabacter mikrobiológiai
mikroorganizmusok
Hradska 76, Bratislava
készítmény
82107, Szlovákia
aktív klórtartalmú vizes oldat Aquasystem s.r.o.
Aqvitox D fertõtlenítõszer
Hradska 76, Bratislava
82107, Szlovákia
NaOH
Bleco Hungary Kft.
Becodin zsírtalanító
8200 Veszprém,
koncentrátum
Alkotmány u. 15.
foszforsav, nemionos tenzidek, Well-Done St. Moritz Kft.,
Brillant gépi öblítõszer
citromsav
2900 Komárom,
Mártírok útja 92.
NaOH, foszfonsav,
PentaClean Kft.
Calgonit Five Star L6 gépi
trinátrium-nitrilotriacetát
2049 Diósd,
mosogatószer
Vadrózsa u. 21.
nemionos tenzid
PentaClean Kft.
Calgonit RinseAid Opti gépi
2049 Diósd,
öblítõszer
Vadrózsa u. 21.
propilén-glikol, KOH, anionos Ibis Trade Kft.,
CFA hideg zsíroldószer
és nemionos tenzid
6500 Baja, József A. u. 4.
hidrogén-peroxid
HungaroChemicals Kft.
Chemisept Per
4445 Nagycserkesztisztító-fertõtlenítõszer
Halmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315
53%-os salétromsav

salétromsav

Forgalmazó/(gyártó)

Szakvélemény
OÉTI száma

2152/2007

2033/2007

1960/2007

2910/2007

858/2007

95/2007

2884/2007

1364/2007

1366/2007

2061-2/2007
2232/2007
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Készítmény neve

Hatóanyag(ok)

2. szám
Forgalmazó/(gyártó)

Szakvélemény
OÉTI száma

CL 600
Swiss Tank müködtetéséhez

anionos és nemionos
felületaktív anyagok

Core-Tech Est.
Budapesti Képviselet,
1062 Budapest,
Délibáb u. 30.

Cleanstar A2 savas tisztító

salétromsav

Alkimia Kft.
1354-1/2007
8182 Peremarton-Gyártelep,
Pf. 30.

Cleanstar B2 lúgos tisztító

NaOH

Alkimia Kft.
1354-2/2007
8182 Peremarton-Gyártelep,
Pf. 30.

Combi Wash és Snow White
kombinált univerzális mosópor

Na-karbonát,
HungaroChemicals Kft.
Na-perborát-tetrahidrát, enzim, 4445 Nagycserkeszpenta-Na-trifoszfát
Halmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315

2228/2007

Cook-Rinse gépi öblítõszer

Na-kumol-szulfonát, nemionos HungaroChemicals Kft.
tenzid, citromsav
4445 NagycserkeszHalmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315

915-2/2007

CP 500
Swiss Tank müködtetéséhez

Na-metaszilikát,
Na-karbonát

Core-Tech Est.
Budapesti Képviselet,
1062 Budapest,
Délibáb u. 30.

1959/2007

Cream Cleanser folyékony
súrolószer

Na-karbonát, nemionos
és anionos tenzid

Laguna
Tisztítástechnológiai Kft.
8000 Székesfehérvár,
Havranek J. u. 43.

1951/2007

D-Carpet
kárpit- és szõnyegtisztító

anionos, nemionos és amfoter
tenzid

HungaroChemicals Kft.
4445 NagycserkeszHalmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315

562/2007

Declean vízkõoldó

sósav, citromsav

Bleco Hungary Kft.
8200 Veszprém,
Alkotmány u. 15.

96/2007

D-EX tisztítószer

sósav

HungaroChemicals Kft.
4445 NagycserkeszHalmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315

564/2007

D-Fat általános zsíreltávolító

alkil-dimetilamin-N-oxid,
poliglikozid,
K-szilikát, anionos tenzid

HungaroChemicals Kft
4445 NagycserkeszHalmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315

1271/2007

D-Flash Soft és D-Flash White
textilöblítõ koncentrátum

kationos felületaktív anyag

HungaroChemicals Kft.
4445 NagycserkeszHalmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315

2227/2007

D-Floor padozattisztító
és ápolószer

1-metoxi-2-metanol,
dipropilén-glikol-metiléter,
tetrahidrofurfuril-alkohol,
anionos tenzid

HungaroChemicals Kft.
4445 NagycserkeszHalmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315

1272/2007

1959/2007

2. szám

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Készítmény neve

Hatóanyag(ok)

Forgalmazó/(gyártó)

Laguna
Tisztítástechnológiai Kft.
8000 Székesfehérvár,
Havranek J. u. 43.
foszforsav, nemionos
Forest Trend Kft,
Disincrostante savas vízkõoldó
és amfoter tenzid
2542 Lábatlan
kvaterner ammónium sók, g
Hexachem Kft.
Disinflex tisztítólutáraldehid
4231 Bököny,
és fertõtlenítõszer
Kossuth u. 158.
izopropil-alkohol,
JohnsonDiversey
Divodes FG fertõtlenítõszer
n-propanol
Magyarország Kft.,
2040 Budaörs,
Puskás T. u. 6.
anionos és nemionos tenzid,
HungaroChemicals Kft.
D-Rinse gépi öblítõszer
citromsav
4445 NagycserkeszHalmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315
anionos és nemionos tenzidek HungaroChemicals Kft.
D-Rub folyékony,
4445 Nagycserkeszkarcmentes súrolószer
Halmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315
HungaroChemicals Kft.
D-Soft padlófényezõ tisztítószer nemionos tenzid
4445 NagycserkeszHalmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315
ka
ti
o
nos
és
nem
io
nos
ten
zid
Hun
garoChemicals Kft.
D-Uni általános tisztítószer
4445 NagycserkeszHalmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315
propilén-glikol- monometiléter, HungaroChemicals Kft.
D-Win ablaktisztítószer
anionos tenzid
4445 NagycserkeszHalmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315
Laguna
EST-EEM RTU élelmiszeripari kvaterner ammónium só,
nemionos tenzid
Tisztítástechnológiai Kft.
felület fertõtlenítõszer
8000 Székesfehérvár,
Havranek J. u. 43.
kva
ter
ner
am
mó
ni
um
sók,
Unitas Brill Kft.,
Eusept fertõtlenítõ hatású
ten
zi
dek
1047 Budapest,
mosogató- és tisztítószer
Attila u. 126.
szilikát-észter,
Moreside Bt.,
Gliss’Guard csúszásmentesítõ
anionos tenzidek
1183 Budapest,
Nefelejcs u. 1-3.
kationos és nemionos tenzidek, DeltaClean Kft.,
Handez fertõtlenítõ kézi,
triklozán, izopropil-alkohol
6800 Hódmezõvásárhely,
folyékony mosogatószer
Makói u. 7717/16.
hipoklorit, NaOH
Hexachem Kft.
Hexaline FR 140 tisztító4231 Bököny,
és fertõtlenítõszer
Kossuth u. 158.
Ibis Trade Kft.,
Ibis Cream folyékony súrolószer anionos és nemionos tenzid,
súrolóanyag
6500 Baja,
József A. u. 4.
Dish Wash gépi mosogatószer

NaOH,
trinátrium-nitrilotriacetát

415
Szakvélemény
OÉTI száma

1952/2007

1694/2007
3585/2007

955/2007

915-1/2007

560/2007

563/2007

1270/2007

561/2007

1948/2007

3118/2007

2488/2007

3099/2007

3559/2007

2061-1/2007
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Készítmény neve

Ibis Qvat S fertõtlenítõ hatású
kézi mosogató és tisztítószer
Inno-Dez felület fertõtlenítõ
alkoholos oldat

Hatóanyag(ok)

kvaterner ammónium sók,
nemionos tenzidek,
Na-laureth-karboxilát
izopropil-alkohol,
Innodez koncentrátum

InnoDish fertõtlenítõ hatású kézi kationos és nemionos tenzidek
mosogatószer
Inno-Dish Star fertõtlenítõ
hatású, kézi mosogatószer

kvaterner ammónium sók,
nemionos tenzidek

InnoFluid ALK-G hideg zsíroldó NaOH, nemionos tenzidek

Innofluid MF-MG fertõtlenítõ
hatású gépi mosogatószer
Innofluid TF Klór T fertõtlenítõ
tisztító koncentrátum

kvaterner ammónium sók,
KOH,
Na-metaszilikát
hipoklorit, NaOH

InnoFluid-MG-Ö gépi öblítõszer izopropil-alkohol, nemionos
tenzid, citromsav
InnoGrill hideg zsíroldó

NaOH, nemionos tenzidek,
butil-glikol

Lift RTU hideg zsíroldó

anionos tenzid,
Na-metaszilikát,
trinátrium-nitrilotriacetát

Main Wash fõmosószer

Na-karbonát,
Na-perborát-tetrahidrát, enzim,
anionos tenzid

Maya Cream folyékony
súrolószer

kalcium-karbonát, anionos
és nemionos tenzidek

Moon kézi folyékony
mosogatószer

anionos és nemionos tenzidek

Nátrium-diklór-izocianurát
dihidrát 3g tabletta
fertõtlenítõszer
NaturZone konyhai zsíroldó

nátrium-diklór-izocianurát
dihidrát, adipinsav

NaturZone Organic vízkõoldó

nemionos és kationos tenzidek

butil-glikol,
karbamid-hidroklorid, tenzidek

2. szám
Forgalmazó/(gyártó)

Ibis Trade Kft.,
6500 Baja,
József A. u. 4.
Innoveng 1 Kft.,
1114 Budapest,
Szabolcska u. 5.
Innoveng 1 Kft.,
1114 Budapest,
Szabolcska u. 5.
Innoveng 1 Kft.,
1114 Budapest,
Szabolcska u. 5.
Innoveng 1 Kft.,
1114 Budapest,
Szabolcska u. 5.
Innoveng 1 Kft.,
1114 Budapest,
Szabolcska u. 5.
Unitas Brill Kft.,
1047 Budapest,
Attila u. 126.
Innoveng 1 Kft.,
1114 Budapest,
Szabolcska u. 5.
Innoveng 1 Kft.,
1114 Budapest,
Szabolcska u. 5.
Laguna
Tisztítástechnológiai Kft.
8000 Székesfehérvár,
Havranek J. u. 43.
HungaroChemicals Kft.
4445 NagycserkeszHalmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315
DeltaClean Kft.,
6800 Hódmezõvásárhely,
Makói u. 7717/16.
Unitas Brill Kft.,
1047 Budapest,
Attila u. 126.
Biotech Hungária Kft.,
1097 Budapest,
Kén u. 8.
Sales Force 1 Kft.,
1149 Budapest,
Angol u. 34.
Sales Force 1 Kft.,
1149 Budapest,
Angol u. 34.

Szakvélemény
OÉTI száma

2791/2007

3123/2007

4520/2006

3122/2007

1897/2007

3121/2007

3172/2007

ad 4950-4/2003

1898/2007

1949/2007

2229/2007

1703/2007

3120/2007

607/2007

2315-2/2007

2315-1/2007

2. szám

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Készítmény neve

NaturZone Wellness általános
tisztítószer
neodisher Alka 240 folyékony
gépi mosogatószer

Hatóanyag(ok)

trinátrium-nitrilotriacetát,
nemionos tenzidek,
2-(2-butoxi-etoxi)-etanol
NaOH, amfoter tenzidek,
trinátrium-nitrilotriacetát

neodisher GL gépi öblítõszer

izopropil-benzolszulfonsav
izomerek keveréke

Net’Guard általános
zsírtalanítószer

tetrakálium-pirofoszfát,
2-(2-butoxi-etoxi)-etanol

Penta CIP HD hideg zsíroldó

KOH, Na-szilikát

Penta CN Super fertõtlenítõ gépi hipoklorit, NaOH
mosogatószer
Penta Star folyékony,
gépi mosogatószer

nemionos tenzidek

Profi Sol fertõtlenítõ hatású
kéztisztítószer

anionos tenzidek,
hidrogén-peroxid,
benzil-alkohol
anionos tenzidek,
hidrogén-peroxid,
benzil-alkohol

Profi Sol fertõtlenítõ hatású
kéztisztítószer

ProtectQuard FT felületvédõ

akril-copolimer

Purple Rain színvédõ
és színkímélõ enzimes mosópor

Na-perborát-tetrahidrát,
enzimek, Na-karbonát,
penta-Na-trifoszfát

Regal általános tisztítószer

anionos és nemionos tenzid

Regal felületápoló tisztítószer

decil-oktil-glikozid,
Na-metaszilikát

Regal folyékony mosogató

anionos és amfoter tenzidek

Regal folyékony súrolószer

mészkõörlemény, tenzidek

Regal gépi öblítõszer

nemionos tenzidek

417
Forgalmazó/(gyártó)

Sales Force 1 Kft.,
1149 Budapest,
Angol u. 34.
Dr. Weigert Hungária Kft.,
1139 Budapest,
Gömb u. 17/a.
Dr. Weigert Hungária Kft.,
1139 Budapest,
Gömb u. 17/a.
Moreside Bt.,
1183 Budapest,
Nefelejcs u. 1-3.
PentaClean Kft.
2049 Diósd,
Vadrózsa u. 21.
PentaClean Kft.
2049 Diósd,
Vadrózsa u. 21.
PentaClean Kft.
2049 Diósd,
Vadrózsa u. 21..
Silko Hygiene Kft.
6771 Szeged,
Szerb u. 59.
HungaroChemicals Kft.
4445 NagycserkeszHalmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315
Moreside Bt.,
1183 Budapest,
Nefelelcs u. 1-3
HungaroChemicals Kft.
4445 NagycserkeszHalmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315
A.L. Trade Zrt.
2112 Veresegyház,
Mester u. 9.
A.L. Trade Zrt.
2112 Veresegyház,
Mester u. 9.
A.L. Trade Zrt.
2112 Veresegyház,
Mester u. 9.
A.L. Trade Zrt.
2112 Veresegyház,
Mester u. 9.
A.L. Trade Zrt.
2112 Veresegyház,
Mester u. 9.

Szakvélemény
OÉTI száma

2315-3/2007

3151/2007

2060/2007

2489/2007

1914/2007

1866/2007

1365/2007

2233-1/2007

2233/2007

2487/2007

2230/2007

385/2007

388/2007

395/2007

400/2007

398/2007
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Készítmény neve

Regal gépi padozatés szõnyegtisztító
Regal habzó mozdonymosó

Regal habzó szõnyegtisztító

Regal illatos higiéniai felmosó
koncentrátum
Regal illatosító

Regal lefolyótisztító

Regal Mosópor Színes

Regal Mosópor Szuperfehér

Regal nem habzó ipari
tisztítószer
Regal Vízkõ- és zsíroldó

Rimadet-SR310 tisztítószer

Rimalkan-BR CL tisztítószer

Rinse Aid gépi öblítõszer

Rubin aktív kézi mosogatószer

Safety Spray élelmiszeripari
felület fertõtlenítõszer
Sanosil Super 25 Ag
fertõtlenítõszer

Hatóanyag(ok)

metoxi-propanol, anionos
és nemionos tenzid

2. szám
Forgalmazó/(gyártó)

A.L. Trade Zrt.
2112 Veresegyház,
Mester u. 9.
NaOH, tenzidek
A.L. Trade Zrt.
2112 Veresegyház,
Mester u. 9.
anionos tenzidek
A.L. Trade Zrt.
2112 Veresegyház,
Mester u. 9.
anionos tenzidek
A.L. Trade Zrt.
2112 Veresegyház,
Mester u. 9..
etil-alkohol, illatanyagok,
A.L. Trade Zrt.
tenzidek
2112 Veresegyház,
Mester u. 9.
NaOH
A.L. Trade Zrt.
2112 Veresegyház,
Mester u. 9..
Na-karbonát,
A.L. Trade Zrt.
anionos tenzid,
2112 Veresegyház,
Na-metaszilikát
Mester u. 9.
Na-karbonát,
A.L. Trade Zrt.
Na-perborát-tetrahidrát,
2112 Veresegyház,
anionos tenzid, Na-metaszilikát Mester u. 9.
KOH, anionos tenzid, EDTA
A.L. Trade Zrt.
2112 Veresegyház,
Mester u. 9.
foszforsav,
A.L. Trade Zrt.
K&K tenzid, XPO 89
2112 Veresegyház,
Mester u. 9.
hipoklorit, NaOH, amfoter
TENSID-Chemie
és anionos tenzid
Hungária Kft.
3534 Miskolc,
Kerpely A. DIP.
KOH, szilikát, hipoklorit
TENSID-Chemie
Hungária Kft.
3534 Miskolc,
Kerpely A. DIP.
nemionos tenzid,
Laguna
Na-kumol-szulfonát
Tisztítástechnológiai Kft.
8000 Székesfehérvár,
Havranek J. u. 43.
anionos és nemionos tenzidek, Clean Center Kft.
amfoter tenzid
1165 Budapest,
Margit u. 114.
kvaterner ammónium sók,
DeltaClean Kft.,
izopropil-alkohol,
6800 Hódmezõvásárhely,
2-butoxi-etanol
Makói u. 7717/16.
hidrogén-peroxid, kolloid ezüst Sanosil Hungária Kft.,
1149 Budapest,
Pillangó u. 16-20

Szakvélemény
OÉTI száma

389/2007

390/2007

401/2007

386/2007

391/2007

387/2007

396/2007

397/2007

393/2007

399/2007

132/2007

3735/2007

1950/2007

3255/2007

3098/2007

3196/2007

2. szám

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
Készítmény neve

Smil folyékony súrolószer

Star Wash elõmosószer

StoneClean vízkõoldó

Swipe Brite vízkõoldó
koncentrátum
Swipe Original általános
tisztítószer
Swipe Somethin’ else mosószer

Tredex gépi mosogatószer

Ultra Max Extra fertõtlenítõ
hatású egyfázisú kézi mosogató
és felülettisztító
Ultra Sol Extra fertõtlenítõ
hatású kéztisztítószer
Uniper (S.U.1018) UU hideg zsíroldó
Welldish folttisztító

Ziffi karcmentes, folyékony
súrolószer

Hatóanyag(ok)

nemionos és anionos tenzidek

419
Szakvélemény
OÉTI száma

Forgalmazó/(gyártó)

Merida Kft.
2011 Budakalász,
József A. u. 75.
Na-alkil-szulfonát, enzimek,
HungaroChemicals Kft.
Na-karbonát,
4445 Nagycserkeszpenta-Na-trifoszfát
Halmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315
sósav
Bleco Hungary Kft.
8200 Veszprém,
Alkotmány u. 15.
Na-alkil-szulfonát,
KU+RA Kft.
szulfaminsav, citromsav
1094 Budapest,
Ferenc krt. 25.
Na-diszilikát, anionos
KU+RA Kft.
és nemionos tenzidek
1094 Budapest,
Ferenc krt. 25.
anionos, nemionos és amfoter KU+RA Kft.
tenzidek
1094 Budapest,
Ferenc krt. 25.
tetrakálium-pirofoszfát, KOH, Well-Done St. Moritz Kft.,
hipoklorit, trikálium-foszfát
2900 Komárom,
Mártírok útja 92.
kvaterner ammónium só,
EVM Rt.
amfoter és nemionos tenzidek, 1172 Budapest,
poli-hexametilén-biguanid
Cinkotai út 26.
kationos és nemionos tenzidek EVM Rt.
1172 Budapest,
Cinkotai út 26.
2-butoxi-etanol,
DeltaClean Kft.,
Na-szilikát, NaOH, anionos
6800 Hódmezõvásárhely,
tenzidek
Makói u. 7717/16
hidrogén-peroxid, nemionos
HungaroChemicals Kft.
tenzidek, etidroinsav
4445 NagycserkeszHalmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315
kalcium-karbonát, anionos
Unitas Brill Kft.,
és nemionos tenzidek
1047 Budapest, Attila u. 126.

2235/2007

2231/2007

97/2007

1844/2007

1842/2007

1843/2007

2885/2007

1224/2007

3316/2006

2032/2007

3556/2007

3119/2007

954/2007 OÉTI számon az OÉTI az alább felsorolt névmódosításhoz járult hozzá:
Régi név

Elõzõ OÉTI száma

Új név

Suma D4

2417/1992
2184/2004
3249/1991
234/1992
235/1992
2187/2001
5202/1995
2187/2004

Suma Dish D4

Suma L1

Suma L3

Suma Super L1

Suma Lima L3

420
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2. szám

Az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplákozástudományi Intézet
közleménye
a 2007. január 1. és 2007. december 31. között szakvéleményezett, az élelmiszer-elõállítás területén történõ
felhasználásra megfelelõnek talált technológiai segédanyagok jegyzékérõl
Készítmény neve

Hatóanyag(ok)

Allied Solution
Central Eastern Europe Kft.,
1115 Budapest,
Fraknó u. 4.
alkilamin, n-propanol, anionos PentaClean Kft.,
Calgonit Bandfit
és amfoter tenzid
2049 Diósd,
szalagkenõanyag
Vadrózsa u. 21.
fehérolaj
ZLT 69 Kft.,
E-COLL élelmiszeripari
9011 Gyõr,
kenõanyag
Törökverõ u. 1.
ZLT 69 Kft.,
E-COLL élelmiszeripari kenõzsír fehérolaj,
alu
mí
ni
um-komp
lex
szap
pan
9011 Gyõr,
1000 g
Törökverõ u. 1.
ZLT 69 Kft.,
E-COLL élelmiszeripari kenõzsír fehérolaj,
alumínium-komplexszappan
9011 Gyõr,
400 g
Törökverõ u. 1.
fehérolaj,
ZLT 69 Kft.,
E-COLL élelmiszeripari
alumínium-komplexszappan
9011 Gyõr,
kenõzsír-spray
Törökverõ u. 1.
paraffin vizes emulzió
Full Invest Bt.,
Elefánt cukoroldóolaj
3300 Eger,
Kilián út 20.
fehérolaj
ZLT 69 Kft.,
Élelmiszeipari kenõzsír-spray
9011 Gyõr,
Törökverõ u. 1.
fehérolaj
ZLT 69 Kft.,
Élelmiszeripari olaj H1 spray
9011 Gyõr,
Törökverõ u. 1.
zsír
sav
és
po
li
éter-po
li
ol
Hexagon Kereskedelmi Bt.,
Erol ACF 12 szeszipari
zsír
sav-ész
te
rek
1158 Budapest,
habzásgátló készítmény
Antalfa u. 57.
polimer polialkohol
Anilin Kereskedelmi Zrt.,
Glanapon DS 22 cukoripari
1097 Budapest,
habzásgátló készítmény
Gubacsi u. 10/a.
ásványolaj, szerves bentonit
NCH Hungary Kft.,
Lubra K FPG UG
1095 Budapest,
élelmiszeripari fehér gépzsír
Kvassay J. út 1.
nát
ri
um-klo
rid
Allchemie Vegyipari,
Sótabletta
Kereskedelmi Kft.,
8184 Balatonfûzfõ,
Nike krt. 9.
poli-ol-alkoxilát
Allied Solution
Vanquish VP 1257 cukoripari
Central Eastern Europe Kft.,
habzásgátló
1115 Budapest,
Fraknó u. 4.
Bursa SA1 cukoripari
habzásgátló

zsíralkohol poliéter,
poli-ol-alkoxilát

Forgalmazó/(gyártó)

Szakvélemény
OÉTI szám

1307-1/2007

3247/2007

2158-2/2007

2159-3/2007

2159-1/2007

2159-2/2007

1536/2007

2158-1/2007

2160/2007

2192/2007

2262/2007

1964/2007

1473/2007
és 3101/2007

1307-2/2007

2. szám

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet
közleménye
az Európai Gyógyszerkönyv 6.0 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 6.0 kötetének hatályba lépési idõpontja az Európa Tanács Közegészségügyi Bizottságának AP-CSP (06)4 sz. határozata alapján 2008. január 1. A 6.0 kiegészítõ kötetben megjelent új,
módosított és törölt szövegek az alábbiak.
Új szövegek
Általános fejezetek
2.2.57. Induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria
2.2.58. Induktív csatolású plazma tömegspektrometria
2.7.28. Kolóniaképzõ sejt vizsgálata humán hemopoetikus
pirogenitorsejtek meghatározása céljára
2.7.29. Magvas sejtek száma és életképessége
2.8.20. Növényi drogok: mintavétel és mintaelõkészítés
2.9.41. Granulátumok és pelletek kopási vesztesége
Egyedi cikkelyek
Bistortae rhizoma (2384)
Carthami flos (2386)
Cellulosum microcristallinum carmellosum natricum
(2050)
Dacarbazinum (1691)
Dextranomerum (2238)
Dorzolamidi hydrochloridum (2359)
Felbinacum (2304)
Fexofenadini hydrochloricum (2280)
Flavoxati hydrochloridum (1692)
Fluoresceinum (2348)
Fluorodopae (18F) ab electrophila substitutione solutio
iniectabilis (1918)
Glyceroli monocaprylas (2213)
Glyceroli monocaprylocapras (2392)
Harpagophyti extractum siccum (1871)
Indinaviri sulfas (2214)
Lansoprasolum (2219)
Macrogol 40 sorbitoli heptaoleas (2396)
Magnesii citras anhydricus (2339)
Methylergometrini maleas (1788)
Moxidectinum ad usum veterinarium (1656)
Norgestimatum (2383)
Notoginseng radix (2383)
Ritonavirum (2136)
Ropivacaini hydrochloridum monohydricum (2335)
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Vaccinum cholerae perorale inactivatum (2327)
Vaccinum morbi haemorrhagici cuniculi inactivatum
(2325)
Vinpocetinum (2139)

Módosított szövegek
Általános fejezetek
1. Általános tudnivalók
2.2.17. Cseppenéspont
2.2.20. Poternciometriás titrálás
2.2.22. Atomemissziós spektrometria
2.2.23. Atomabszorpciós spektrometria
2.4.8. Nehézfémek
2.4.15. Nikkel poliolokban
2.4.29. Omega-3-savakban gazdag zsíros olajok zsírsavösszetétele
2.5.12. Víztartalom meghatározása félmikro-módszerrel
2.5.33. Összes fehérje
2.6.9. Vizsgálat abnormális toxicitásra
2.6.13. Nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata:
vizsgálat meghatározott mikroorganizmusokra
2.7.2. Antibiotikumok mikrobiológiai értékmérése
2.7.6. Adszorbeált diftéria-vakcina hatóértékének meghatározása
2.7.8. Adszorbeált tetanusz-vakcina hatóértékének
meghatározása
2.8.12. Növényi drogok illóolaj-tartalmának meghatározása
3.1.1.1. Emberi vér és vérkészítmények elõállításához
használt lágyított poli(vinil-klorid)-alapú anyagok
3.1.1.2. Emberi vér és vérkészítmények transzfúziós
csöveinek elõállításához használt, lágyított poli(vinil-klorid)-alapú anyagok
3.1.3. Poliolefinek
3.1.4. Parenterális és szemészeti készítmények tartályainak
elõállításához használt, adalékanyagot nem tartalmazó polietilén
3.1.5 Parenterális és szemészeti készítmények tartályainak elõállításához használt, adalékanyagokat tartalmazó
polietilén
3.1.6. Parenterális és szemészeti készítmények tartályainak
és záróelemeinek elõállításához használt polipropilén
3.1.10. Nem injektálásra szánt vizes oldatok tartályainak elõállítására használt, nem-lágyított poli(vinil-klorid)-alapú anyagok
3.1.11. Bevételre szánt, száraz gyógyszerformák tartályainak elõállításához használt, nem-lágyított poli(vinil-klorid)-alapú anyagok
3.1.14. Vizes infúziós oldatok tartályainak elõállításához
használt, lágyított poli(vinil-klorid)-alapú anyagok
3.1.15. Nem parenterális készítmények tartályainak elõállításához használt poli(etilén-tereftalát)
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3.2.2.1. Vizes infúziós oldatok tárolására szánt mûanyagtartályok
3.2.9. Parenterális vizes oldatok, és liofilezett porok tartályaihoz használt gumi záróelemek
4. Reagensek
5.1.4. Gyógyszerkészítmények mikrobiológiai tisztasága
5.2.1. Terminology used in monographs on biological
products
5.14. Emberi felhasználásra szánt, génbevitelt célzó
gyógyszerek
5.3. Biológiai értékmeghatározások és vizsgálatok eredményeinek statisztikai analizise
Általános cikkelyek
Növényi drogok (1433)
Monoklonális antitestek, embergyógyászati célra (2031)
Gyógyszeranyagok (2034)
Gyógyszerformák
Szemészeti gyógyszerkészítmények (1163)
Végbélben alkalmazott/rektális gyógyszerkészítmények
(1145)
Hüvelyben alkalmazott/vaginális gyógyszerkészítmények
(1164)
Egyedi cikkelyek
Absinthii herba (1380)
Acacia gummi dispersione desiccatum (0308)
Acaciae gummi (0307)
Acamprosatum calcium 1585)
Acebutololi hydrochloridum (0871)
Aceclofenacum (1281)
Acesulfamum kalicum (1282)
Acetazolamidum (0454)
Acetylcholini chloridum (1485)
Acetylcysteinum (0967)
b-Acetyldigoxinum (2168)
N-Acetyltryptophanum (1383)
N-Acetyltyrosinum (1384)
Acid iopanoicum (0700)
Acid iotalamicum (0751)
Acid palmiticum (1904)
Acidum acetylsalicylicum (0309)
Acidum adipicum (1586)
Acidum alginicum (0591)
Acidum amidotrizoicum dihydricum (0873)
Acidum aminocaproicum (0874)
Acidum benzoicum (0066)
Acidum boricum (0001)
Acidum chenodeoxycholicum (1189)
Acidum citricum anhydricum (0455)
Acidum citricum monohydricum (0456)
Acidum glutamicum (0750)
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Acidum ioxaglicum (2009)
Acidum maleicum (0365)
Acidum malicum (2080)
Acidum mefenamicum (1240)
Acidum methacrylici et ethylis acrylatis polymerysatum
1:1 (1128)
Acidum methacrylici et ethylis acrylatis polymerysatum
dispersio 30 per centum (1129)
Acidum methacrylici et methylis methacrylatis polymerysatum 1:1 (1127)
Acidum methacrylici et methylis methacrylatis polymerysatum 1:2 (1130)
Acidum nalidixicum (0701)
Acidum nicotinicum (0459)
Acidum oleicum (1878)
Acidum oxolinicum (1353)
Acidum salicylicum (0366)
Acidum stearicum (1474)
Acidum tartaricum (0460)
Acidum tolfenamicum (2039)
Acidum tranexamicum (0875)
Acidum trichloraceticum (1967)
Acidum ursodeoxycholicum (1275)
Acidun pipedimicum trihydricum (1743)
Acitretinum (1385)
Adeninum (0800)
Adenosinum (1486)
Adeps lanae (0134)
Adeps lanae cum aqua (0969)
Agar (0310)
Agni casti fructus (2147)
Agrimoniae herba (1587)
Alaninum (0752)
Albendazolum (1386)
Albumini humani solutio (0255)
Alchemillae herba (1387)
Alcohol cetylicus stearylicus emulsificans B (0801)
Alcoholes adipis lanae (0593)
Allantoninum (1288)
Allii sativi bulbi pulvis (1216)
Allopurinolum (0576)
Almagatum (2010)
Aloe barbadensis (0257)
Aloe capensis (0258)
Alprazolum (1065)
Alprenololi hydrochloridum 0876)
Alteplasum ad iniectabile (1170)
Althaeae folium (1856)
Althaeae radix (1126)
Aluminii magnesii silicas (1388)
Aluminii oxidi hydricum (0311)
Aluminii phosphatis hydricus 1598)
Aluminii phosphatis liquamen (2166)
Ambroxoli hydrochloridum (1489)
Amfetamini sulfas (0368)
Amikacini sulfas (1290)
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Amikacinum (1289)
Aminoglutethimidum (1291)
Amisulpridum (1490)
Amitriptilynum hydrochloridum (0464)
Ammonii bromidum (1389)
Ammonii chloridum (0007)
Ammonii hydrogenocarbonas (1390)
Amobarbitalum (0594)
Amobarbitalum natricum (0166)
Amoxicillinum natricum (0577)
Amoxicillinum trihydricum (0260)
Ampicillinum anhydricum (0167)
Ampicillinum natricum (0578)
Ampicillinum trihydricum (0168)
Angelicae radix (1857)
Antazolini hydrochloridum (0972)
Antithrombinum III humanum densatum (0878)
Apomorphini hydrochloridum (0136)
Aqua ad dilutionem solutionum comcentratarum ad hemodialysim (1167)
Arachidis oleum raffinatum (1171)
Argenti nitras (0009)
Argentum colloidales ad usum externum (2281)
Arginini aspartas (2096)
Arginini hydrochloridum (0805)
Argininum (0806)
Arnicae flos (1391)
Articaini hydrochloridum (1688)
Ascorbylis palmitas (0807)
Asparaginum monohydricum (2086)
Aspartamum (0973)
Astemizolum (1067)
Atenololum (0703)
Atropini sulfas (0068)
Atropinum (2056)
Aurantii amari flos (1810)
Azathioprinum (0369)
Azelastini hydrochloridum (1633)
Bacampicillini hydrochloridum (0808)
Ballotae nigrae herba (1858)
Barbitalum (0170)
Beclometasoni dipropionas anhydricus (0654)
Beclometasoni dipropionas monohydricus (1709)
Belladonna pulvis normatus (0222)
Belladonnae folium (1054)
Bendroflumethiazidum (0370)
Benfluorexi hydrochloridum (1601)
Benperidolum (1172)
Bentonitum (0467)
Benzbromaronum (1393)
Benzocainum (0011)
Benzoilis peroxidum cum aqua (0704)
Benzylpenicillinum benzathinum (0373)
Benzylpenicillinum kalicum (0113)
Benzylpenicillinum natricum (0114)
Benzylpenicillinum procainum (0115)
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Betahistini dihydrochloricum (1665)
Betahistini mesilas (1071)
Betamethazoni dipropionas (0809)
Betamethazoni valeras (0811)
Betamethazonum (0312)
Betaxololi hydrochloridum (1072)
Betulae folium (1174)
Bezafibratum (1394)
Bifonazolum (1395)
Biotinum (1073)
Biperidini hydrochloridum (1074)
Bisacodylum (0595)
Bismuthi subcarbonas (0012)
Bismuthi subgallas (1493)
Bismuthi subnitras ponderosus (1494)
Bismuthi subsalicylas (1495)
Bleomycini sulfas (0976)
Boldi folium (1396)
Borax (0013)
Bromhexini hydrochloridum (0706)
Bromperidolum (1178)
Brompheniramini maleas (0977)
Brotizolamum (2197)
Budesonidum (1075)
Buflomedili hydrochloridum (1398)
Bumetanidum (1076)
Bupivacaini hyrochloridum (1711)
Buprenorphinum (1180)
Buspironi hydrochloridum (1711)
tert-Butylamini perindoprilum (2019)
Cadmii sulphas hydricus ad preparations homoeopathicas
(2143)
Calcifediolum (1295)
Calcii acetas (2128)
Calcii ascorbas (1182)
Calcii carbonas (0014)
Calcii chloridum dihydricum (0015)
Calcii chloridum hexahydricum (0707)
Calcii folinas (0978)
Calcii glucoheptonas (1399)
Calcii gluconas (0172)
Calcii gluconas ad iniectabile (0979)
Calcii glycerinophosphas (0980)
Calcii hydrogenophosphas anhydricus (0981)
Calcii hydrogenophosphas dihydricus (0116)
Calcii lactas anhydrous (2118)
Calcii lactas monohydricus (2117)
Calcii lactas pentahydricus (0468)
Calcii lactas trihydricus (0469)
Calcii levulinas dihydricus (1296)
Calcii pantothenas (0470)
Calcii stearas (0882)
Calcii sulfas dihydricus (0982)
Calcitriolum (0883)
Calendulae flos (1297)
D-Camphora (1400)
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Camphora racemica (0655)
Capsici fructus (1859)
Carbacholum (1971)
Carbamazepinum (0543)
Carbasalatum calcium (1185)
Carbidopum (0755)
Carbo activatus (0313)
Carbocisteinum (0885)
Carbomera (1299)
Carboplatinum (1081)
Carboxymethylamylum natricum C (1566)
Carmellosum calcicum (0886)
Carmellosum natricum (0472)
Carmellosum natricum substitutum humile (1186)
Carteololi hydrochloricum (1972)
Carvedilolum (1745)
Cefaclorum (0986)
Cefadroxilium monohydricum (0813))
Cefalexinum monohydricum (0708)
Cefamandoli nafas (1402)
Cefapirinum natricum (1650)
Cefaximum (1188)
Cefazolinum natricum (0988)
Cefepimi dihydrochloridum monohydricum (2126)
Cefoperazonum natricum (1404)
Cefoxitinum natricum (0990)
Cefuroximum axetili (1300)
Cefuroximum natricum (0992)
Celiprololi hydrochloridum (1632)
Cellulae stirpes haematopoieticae humanae (2323)
Cellulosi acetas butiras (1406)
Cellulosi acetas ftalas (0314)
Cellulosi pulvis (0315)
Cellulosum microcristallinum (0316)
Celulosi acetas (0887)
Centaurii herba (1301)
Centellae asiaticae herba (1498)
Cethylpyridinii chloridum (0379)
Cetirizini hydrochloridum (1084)
Cetrimidum (0378)
Cetylis palmitas (1906)
Chamomillae romanae flos (0380)
Chelidonii herba (1861)
Chitosani hydrochloricum (1774)
Chlorambucilum (0137)
Chloramphenicoli natrii succinas (0709)
Chloramphenicoli palmitas (0473)
Chloramphenicolum (0071)
Chlorbutanolum anhydricum (0382)
Chlorbutanolum hemihydricum (0383)
Chlorcyclizini hydrochloridum (1086)
Chlordiazepoxidum (0656)
Chlorhexidini diazepas (0657)
Chlorhexidini dihydrochloridum (0659)
Chloroquini phosphas (0544)
Chlorothiazidi (0385)
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Chlorphenamini maleas (0386)
Chlorpromadinum (1087)
Chlorpromazini hydrochloridum (0475)
Chlortalidonum (0546)
Cholecalciferolum (0072)
Cholecalcipherolum densatum oleosum (0575)
Cholecalcipherolum in aqua dispergibile (0598)
Cholecalcipherolum pulvis (0574)
Cholistimetatum natricum (0319)
Chondroitini natrii sulphas (2064)
Chymotrypsinum (0476)
Cimetidini hydrochloridum (1500)
Cimetidinum (0756)
Cinconae cortex (0174)
Cinnarizinum (0816)
Cisapridi tartras (1503)
Cisplatinum (0599)
Clarithromycinum (1651)
Clazurilum ad usum veterinarium (1714)
Clebopridi malas (1303)
Clemastini fumaras (1190)
Clindamicini hydrochloridum (0582)
Clindamicini phosphas (0996)
Clobazamum (1974)
Clobetasoli propionas (2127)
Clobetasoni butilas (1090)
Clomipramini hydrochloridum (0889)
Clonazepamum (0890)
Clonidini hydrochloridum (0477)
Clotrimazolum (0757)
Clozapinum (1191)
Cocaini hydrochloridum (0073)
Codeini phosphas hemihydricus (0074)
Codeini phosphas sesquihydricus (0075)
Codeinum (0076)
Coffeinum (0267)
Coffeinum monohydricum (0268)
Colae semen (1504)
Copolymerum methacrylatis butylati basicum (1975)
Copovidonum (0891)
Coriandri fructus (1304)
Cortisoni acetas (0321)
Crategi folii cum flore extractum siccum (1865)
Crategii folium cum flore (1432)
Crategii fructus (1220)
Croci stigma ad praeparationes homoeopathicas (1624)
Croscarmellosum natricum conexum (0985)
Crospovidonum (0892)
Cupri acetas monohydricus ad praeparationes homoeopathicas (2146)
Cupri sulphas pentahydricus (0894)
Cupri sulphas, anhydricus (0893)
Cuprum ad praeparationes homoeopathicas (1610)
Cyamopsidis semmis pulvis (1218)
Cyanocobolaminum (0547)
Cyclizini hydrochloridum (1092)
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Cyclopentolati hydrochloridum monohydricum (0895)
Cynarae folium (1866)
Cysteini hydrochloridum monohydricum (0895)
Cysteinum (0998)
Dalteparinum natricum (1195)
Danaparoidum natricum (2090)
Dapsonum (0077)
Deptropini citras (1308)
Dequalini chloridum (1413)
Desipramini hydrochloridum (0481)
Deslanosidum (0482)
Desoxycortoni acetas (0322)
Detomidini hydrochloridum ad usum veterinarium (1414)
Dexamethasoni acetas (0548)
Dexamethasonum (0388)
Dexchlorpheniramini maleas (1196)
Dextranum 1 ad iniectabile (1506)
Dextromoramidi tartras (0021)
Dextropropoxypheni hydrochloridum (0713)
Diazoxidum (0550)
Dibrompropamidini diisetionas (2300)
Diclazurilum ad usum veterinarium (1718)
Diclofenacum kalcicum (1508)
Diclofenacum natricum (1002)
Dicloxacillinum natricum (0663)
Dicycloverini hydrochloridum (1197)
Dienestrolum (0483)
Diethylcarbamazini citras (0271)
Diethylenglycoli palmitostearas (1415)
Diethylstilbestrolum (0484)
Digitalis purpureae folium (0117)
Digitoxinum (0078)
Dihydroergotamini mesilas (0551)
Dihydroergotamini tartras (0600)
Dikalii phosphas (1003)
Diltiazemi hydrochloridum (1004)
Dimenhydrinatum (0601)
Dimetindeni maleas (1417)
Dinatrii phosphas anhydricus (1509)
Diphenhydramini hydrochloridum (0023)
Diphenoxylati hydrochloridum (0819)
Diprophyllinum (0486)
Dipyridamolum (1199)
Dirithromycinum (1313)
Disopyramidi phosphas (1005)
Dithranolum (1007)
Dobutamini hydrochloridum (1200)
Domperidoni maleas (1008)
Domperidonum (1009)
Dopamini hydrochloridum (0664)
Dosulepini hydrochloridum (1314)
Doxaprami hydrochloridum (1201)
Doxepini hydrochloridum (1096)
Doxycyclini hyclas (0272)
Doxycyclinum monohydricum (0820)
Droperidolum (1010)

Echinaceae angustifolii radix (1821)
Echinaceae pallidae radix (1822)
Echinaceae purpureae herba (1823)
Echinaceae purpureae radix (1824)
Econazoli nitras (0665)
Eleutherococci radix (1419)
Emetini hydrochloridum heptahydricum (0080)
Emetini hydrochloridum pentahydricum (0081)
Enalaprili maleas (1420)
Enoxaparinum nartricum (1097)
Enoxolonum (1511)
Ephedrini hydrochloridum (0487)
Ephedrini racemicum hydrochloridum (0715)
Ephedrinum anhydricum (0488)
Ephedrinum hemihydricum (0489)
Equiseti herba (1825)
Ergometrini maleas (0223)
Erythromycini ethylsuccinas (0274)
Erythromycini stearas (0490)
Erythromycinum (0179)
Erythropoietini solutio concentrata (1316)
Esketamini hydrochloridum (1742)
Estradioli benzoas (0139)
Estradioli valeras (1614)
Estriolum (1203)
Ethacridini lactas monohydricus (1591)
Ethambutoli hydrochloridum (0553)
Ethinylestradiolum (0140)
Ethionamidum (0141)
Ethylcellulosum (0822)
Etilefrini hydrochloridum (1205)
Etodolacum (1422)
Etofyllinum (0492)
Eucalypti folium (1320)
Factor VII coagulationis humanus (1224)
Factor XI coagulationis humanus (1644)
Fagopyri herba (2184)
Febantelum ad usum veterinarium (2176)
Felodipinum (1013)
Fenbendazolum ad usum veterinarium (1208)
Fenbufenum (1209)
Fenofibratum (1322)
Fenoteroli hydrobromidum (0901)
Fentanyli citras (1103)
Fentanylum (1210)
Fenticonazoli nitras (1211)
Ferrosi fumaras (0902)
Ferrosi gluconas (0493)
Ferrosi sulphas desiccatus (2340)
Ferrum ad preparationes homoeopathicas (2026)
Filipendulae ulmarinae herba (1868)
Finasteridum (1615)
Flubendazolum (1721)
Flucloxacillinum natricum (0668)
Fluconazolum (2287)
Flucytosinum (0766)
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Fludrocortisoni acetas (0767)
Flumazenilum (1326)
Flumequinum (1517)
Flumetasoni pivalas (1327)
Flunarizini dihydrochloridum (1722)
Flunitrazepamum (0717)
Flunixini megluminum ad usum veterinarium (1696)
Fluocinoloni acetonidum (0494)
Fluocortoloni pivalas (1212)
Fluoresceinum natricum (1213)
Fluorouracilum (0611)
Flupentixoli dihydrochloridum (1693)
Flurazepami monohydrochloridum (0905)
Fluspirilenum (1723)
Flutrimazolum (1424)
Fosfomycinum calcicum (1328)
Fosfomycinum natricun (1329)
Frangulae cortex (0025)
Fraxini folium (1600)
Fructosum (0188)
Fucus vel Ascophyllum (1426)
Fumariae herba (1869)
Furosemidum (0391)
Galactosum (1215)
Gallamini triethiodidum (0181)
Gelatina (0330)
Gentamicini sulphas (0331)
Ginkgonis folium (1828)
Ginseng radix (1523)
Glibenclamidum (0718)
Gliclazidum (1524)
Glipizidum (0906)
Glucagonum humanum (1635)
Glucosum anhydricum (0177)
Glucosum liquidum dispersione desiccatum (1525)
Glucosum monohydricum (0178)
Glutathionum (1670)
Glyceroli dibehenas (1427)
Glyceroli monolinoleas (1429)
Glyceroli mono-oleas (1430)
Glycinum (0614)
Gonadotrophinum chorionicum (0498)
Gossipi oleum hydrogenatum (1305)
Graminis rhizoma (1306)
Granisetroni hydrochloridum (1695)
Griseofulvinum (0182)
Guanethidini monosulphas (0027)
Guar galactomannanum (0908)
Halofantrini hydrochloridum (1979)
Haloperidolum (0616)
Hamamelidis folium (0909)
Harpagophyti radix (1095)
Hederae folium (2148)
Hedera helix ad preparationes homoeopathicas (2092)
Heparina massae molecularis minoris (0828)
Heparinum calcicum (0332)
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Heparinum natricum (0333)
Heptaminoli hydrochloridum (1980)
Hexamidini diisetionas (1436)
Hexobarbitalum (0183)
Hibisci sabdariffae flos (1623)
Hidrastis rhizoma (1831)
Hiperici herba (1438)
Histamini dihydrochloridum (0143)
Histidini hydrochloridum monohydricum (0910)
Histidinum (0911)
Homatropini hydrobromidum (0500)
Homatropini methylbromidum (0720)
Hyaluronidasum (0912)
Hydrargyrum dichloridum (0120)
Hydrochlorothiazidum (0394)
Hydrocortisoni acetas (0334)
Hydrocortisoni hydrogenosuccinas (0768)
Hydrocortisonum (0335)
Hydromorphoni hydrochloridum (2099)
Hydroxocobalamini acetas (0913)
Hydroxocobalamini chloridum (0914)
Hydroxocobalamini sulphas (0915)
Hydroxyethylcellulosum (0336)
Hydroxypropylcellulosum (0337)
Hydroxyzini hydrochloridum (0916)
Hymecromonum (1786)
Hyoscini butylbromidum (0737)
Hyoscyamus niger ad preparationes homoeopathias (2091)
Hypericum perforatum ad preparationes homoeopathicas
(2028)
Hypromellosi phthalatum (0347)
Hypromellosum (0348)
Ibuprofenum (0721)
Ichthammolum (0917)
Imipenemum (1226)
Imipramini hydrochloridum (0029)
Immunoglobulinum humanum anti-D (0557)
Immunoglobulinum humanum anti-D ad usum intravenosum (1527)
Indapamidum (1108)
Indii (111In) pentetatis solutio iniectabilis (0670)
Indometacinum (0092)
Insulini zinci suspensio iniectabilis (0837)
Insulini zinci amorphi suspensio iniectabilis (0835)
Insulini zinci cristallini suspensio iniectabilis (0836)
Insulinum aspartum (2084)
Insulinum biphasicum iniectabile (0831)
Insulinum biphasicum isophanum iniectabile (0832)
Insulinum bovinum (1637)
Insulinum humanum (0838)
Insulinum isophanum iniectabile (0833)
Insulinum lisprorum (2085)
Insulinum porcinum (1638)
Iopamidolum (1115)
Ipecacuanhae pulvis normatus (0093)
Ipecacuanhae radix (0094)
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Isoconazoli nitras (1017)
Isoconazolum (1018)
Isoleucinum (0770)
Isoniazidum (0146)
Isosorbidi dinitras dilutus (1117)
Isosorbidi mononitras dilutus (1118)
Isoxsuprini hydrochloridum (1119)
Isradipinum (2110)
Itraconazolum (1335)
Ivermectinum (1336)
Josamycini propionas (1982)
Kalii acetas (1139)
Kalii bromidum (0184)
Kalii carbonas (1557)
Kalii chloridum (0185)
Kalii citras (0400)
Kalii dihydrogenophosphas (0920)
Kalii hydrogenoaspartas hemihydricus (2076)
Kalii hydrogenocarbonas (1141)
Kalii hydrogenotartras (1984)
Kalii hydroxidum (0840)
Kalii iodidum (0186)
Kalii metabisulphis (2075)
Kalii natrii tartras tetrahydricus (1986)
Kalii nitras (1465)
Kalii perchloras (1987)
Kalii sorbas (0618)
Kalii sulphas (1622)
Kanamycini sulphas acidus (0033)
Ketoconazolum (0921)
Ketorolacum trometamolum (1755)
Ketotifeni hydrogenofumaras (1592)
Labetaloli hydrochloridum (0923)
Lactitoli monohydricum (1337)
Lactosum anhydricum (1061)
Lactosum monohydricum (0187)
Lanugo cellulosi absorbens (0034)
Lanugo gossypii absorbens (0036)
Leonuri cardiacae herba (1833)
Leucinum (0771)
Levamisoli hydrochloridum (0726)
Levistrici radix (1233)
Levocabastini hydrochloridum (1484)
Levocarnitinum (1339)
Levodopum (0038)
Levomepromazini hydrochloridum (0505)
Levomepromazini maleas (0925)
Levomethadoni hydrochloridum (1787)
Levonorgestrelum (0926)
Levothyroxini natricum (0401)
Lichen islandicus (1439)
Lidocainum hydrochloridum (0227)
Lini semen (0095)
Liothyroninum natricum (0728)
Liquiritiae radix (0277)
Lisinoprilum dihydricum (1120)

Lithii carbonas (0228)
Lithri herba (1537)
Loperamidi hydrochloridum (0929)
Lorazepamum (1121)
Lupuli flos (1222)
Lynestrenolum (0558)
Lysini hydrochloridum (0930)
Macroglyceridorum caprylocaprates (1184)
Macrogol 6 glyceroli caprylocapras (1443)
Macrogolglyceridorum stearates (1268)
Macrogolglyceroli cocoates (1122)
Macrogoli 15 hydroxystearas (2052)
Macrogoli ether laurylicus (1124)
Macrogoli oleas (1618)
Magnesii acetas tetrahydricus (2035)
Magnesii aspartas dihydricus (1445)
Magnesii chloridum 4.5-hydricum (1341)
Magnesii chloridum hexahydricum (0402)
Magnesii glycerophosphas (1446)
Magnesii hydroxidum (0039)
Magnesii oxidum levis (0040)
Magnesii oxidum ponderosus (0041)
Magnesii peroxidum (1540)
Magnesii stearas (0229)
Magnesii subcarbonas levis (0042)
Magnesii subcarbonas ponderosus (0043)
Magnesii sulphas heptahydricus (0044)
Magnesii trisilicas (0403)
Maltitolum (1235)
Maltodextrinum (1542)
Malvae silvestris flos (1541)
Mangani sulphas monohydricus (1543)
Marrubi herba (1835)
Matricariae flos (0404)
Mebendazolum (0845)
Medroxyprogesteroni acetas (0673)
Megestroli acetas (1593)
Megluminum (2055)
Meliloti herba (2120)
Melissae folium (1447)
Menyanthidis trifolatae folium (1605)
Mepivacaini hydrochloridum (1242)
Mepyramini maleas (0278)
Mesalazinum (1699)
Mesterolonum (1730)
Mestranolum (0509)
Metamizolum natricum (1346)
Metformini hydrochloridum (0931)
Methadoni hydrochloridum (0408)
Methaqualonum (0510)
Methenaminum (1545)
Methioninum (1027)
DL-Methioninum (0624)
Methylatropini bromidum (0511)
Methylatropini nitras (0512)
Methylcellulosum (0345)
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Methylhydroxyethylcellulosum (0346)
Methylis parahydroxybenzoas (0409)
Methylis parahydroxybenzoas natricus (1262)
Methylphenobarbitalum (0189)
Methylprednisoloni acetas (0933)
Methylprednisoloni hydrogenosuccinas (1131)
Methylprednisolonum (0561)
Methyltestosteronum (0410)
Methylthioninii chloridum (1132)
Metoclopramidum (1348)
Metolazonum (1757)
Metoprololi succinas (1448)
Metoprololi tartras (1028)
Metrifonatum (1133)
Metronidazolum (0675)
Miconazoli nitras (0513)
Midazolamum (0936)
Millefolii herba (1382)
Minocyclini hydrochloridum dihydricum (1030)
Minoxidilum (0937)
Modafinilum (2307)
Mometasoni furoas (1449)
Moranteli hydrogenotartras ad usum veterinarium (1546)
Moxonidinum (1758)
Mupirocinum (1450)
Mupirocinum calcicum (1451)
Myrrha (1349)
Myrtilli fructus recens (1602)
Myrtilli fructus siccas (1588)
Nadroparinum calcicum (1134)
Naftidrofuryli hydrogenooxalas (1594)
Naphazolini hydrochloridum (0730)
Naphazolini nitras (0147)
Naproxenum (0731)
Natrii acetas trihydricus (0411)
Natrii alginas (0625)
Natrii aminosalicyla dihydras (1993)
Natrii ascorbas (1791)
Natrii aurothiomalas (1994)
Natrii benzoas (0123)
Natrii bromidum (0190)
Natrii calcii edetas (0231)
Natrii caprylas (1471)
Natrii chloridum (0193)
Natrii citras (0412)
Natrii cromoglicas (0562)
Natrii cyclamate (0774)
Natrii dihydrogenophosphas dihydricus (0194)
Natrii fluoridum (0514)
Natrii glycerophosphas hydricus (1995)
Natrii hyaluronas (1472)
Natrii hydrogencarbonas (0195)
Natrii hydroxidum (0677)
Natrii iodidum (0196)
Natrii molybdas dihydras (1565)
Natrii perboras hydricus (1997)

Natrii polystyrenesulphonas (1909)
Natrii propionas (2041)
Natrii salicylas (0413)
Natrii stearas (2058)
Natrii sulphas anhydricus (0099)
Natrii sulphas decahydricus (0100)
Natrii valproas (0678)
Neostigmini bromidum (0046)
Neostigmini metilsulfas (0626)
Netilmicini sulphas (1351)
Nevirapinum anhydricum (2255)
Niclosamidum anhydricum (0679)
Niclosamidum monohydricum (0680)
Nicotinamidum (0047)
Nifedipinum (0627)
Nifuroxazidum (1999)
Nimesulidum (1548)
Nimodipinum (1245)
Nitrazepamum (0415)
Nitrendipinum (1246)
Nitrofuralum (1135)
Nitrofurantoinum (0101)
Nizatidinum (1453)
Nomegestroli acetas (1551)
Nonoxinolum 9 (1454)
Noradrenalini hydrochloridum (0732)
Noradrenalini tartras (0285)
Norethisteroni acetas (0850)
Norethisteronum (0234)
Norfloxacinum (1248)
Norgestrelum (0940)
Nortriptylini hydrochloridum (0941)
Noscapini hydrochloridum (0515)
Noscapinum (0516)
Ofloxacinum (1455)
Olibanum indicum (2310)
Olsalazinum natricum (1457)
Ononidis radix (1879)
Opii extractum siccum normatum (1839)
Opii pulvis normatus (1840)
Opii tinctura normata (1841)
Opium crudum (0777)
Origani herba (1880)
Orphenadrini citras (1759)
Orphenadrini hydrochloridum (1760)
Orthosiphonis folium (1229)
Oryzae amylum (0349)
Ouabainum (0048)
Oxaliplatinum (2017)
Oxazepamum (0778)
Oxfendazolum ad usum veterinarium (1458)
Oxitropii bromidum (2170)
Oxprenololi hydrochloridum (0628)
Oxybuprocaini hydrochloridum (1251)
Oxybutynini hydrochloridum (1354)
Oxymetazolini hydrochloridum (0943)
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Oxytocinum (0780)
Paclitaxelum (1794)
Pancreatis pulvis (0350)
Papaverini hydrochloridum (0102)
Papaveris rhoeados flos (1881)
Paracetamolum (0049)
Paraffinum solidum (1034)
Parnaparinum natricum (1252)
Paroxetini hydrochloridum anhydricum (2283)
Paroxetini hydrochloridum hemihydricum (2018)
Passiflorae herba (1459)
Pelargonii radix (2264)
Penbutololi sulphas (1461)
Penicillaminum (0566)
Pentaerythrityli tetranitras dilutus (1355)
Pentamidini diisetionas (1137)
Pentazocini lactas (2000)
Pentobarbitalum (0200)
Pentobarbitalum natricum (0419)
Pepsini pulvis (0682)
Pergolidi mesilas (1555)
Pethidini hydrochloridum (0420)
Pheniramini maleas (1357)
Phenobarbitalum (0201)
Phenobarbitalum natricum (0630)
Phenolphthaleinum (1584)
Phenolsulfonphthaleinum (0242)
Phenoxymethylpenicillinum (0148)
Phentolamini mesilas (1138)
Phenylalaninum (0782)
Phenylephrini hydrochloridum (0632)
Phenylephrinum (1035)
Phenylpropanolamini hydrochloridum (0683)
Phenytoinum (1253)
Phenytoinum natricum (0521)
Pholcodinum (0522)
Phthalylsulfathiazolum (0352)
Physostigmini salicylas (0286)
Physostigmini sulphas (0684)
Phytosterolum (1911)
Pilocarpini nitras (0104)
Pilocarpini hydrochloridum (0633)
Pimozidum (1254)
Pindololum (0634)
Piperacillini natricum (1168)
Piperacillinum (1169)
Piperazini adipas (0423)
Piperazini citras (0424)
Piracetamum (1733)
Piretanidum (1556)
Piroxicamum (0944)
Pivampicillinum (0852)
Pivmecillinami hydrochloridum (1359)
Plantaginis ovatae semen (1333)
Plantaginis ovatae seminis tegumentum (1334)
Plantainis lancoleatea folium (1884)
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Plasma humanum ad separationem (0853)
Plasma humanum ad separationem (0853)
Poly(alcohol vinylicus) (1961)
Poly(vinylis acetas) (1962)
Poly(vinylis acetas) dispersio 30 per centum (2152)
Polyacrylatis dispersio 30 per centum (0733)
Polygoni avicularis herba (1885)
Povidonum iodinatum (1142)
Pravastatinum natricum (2059)
Prazepamum (1466)
Prazosini hydrochloridum (0856)
Prednicarbatum (1467)
Prednisoloni acetas (0734)
Prednisoloni pivalas (0736)
Prednisolonum (0353)
Prednisonum (0354)
Prilocaini hydrochloridum (1363)
Primaquini diphosphas (0635)
Primidonum (0584)
Primulae radix (1364)
Probenecidum (0243)
Procainamidi hydrochloridum (0567)
Procaini hydrochloridum (0050)
Prochlorperazini maleas (0244)
Progesteronum (0429)
Proguanili hydrochloridum (2002)
Prolinum (0785)
Promazini hydrochloridum (1365)
Promethazinum hydrochloridum (0524)
Propacetamoli hydrochloridum (1366)
Propafenoni hydrochloridum (2103)
Propanthelini bromidum (0857)
Propranololi hydrochloridum (0568)
Propylis gallas (1039)
Propylis parahydroxybenzoas (0431)
Propylis parahydroxybenzoas natricus (1263)
Propylthiouracilum (0525)
Protamini hydrochloridum (0686)
Protamini sulphas (0569)
Prothrombinum multiplex humanum (0554)
Prothrombinum multiplex humanum (0554)
Proxyphyllinum (0526)
Pruni africanae cortex (1886)
Pseudoephedrini hydrochloridum (1367)
Psyllii semen (0858)
Pyranteli embonas (1680)
Pyrazinamidum (0859)
Pyridostigmini bromidum (1255)
Pyridoxini hydrochloridum (0245)
Pyrimethaminum (0288)
Quercus cortex (1887)
Quinini hydrochloridum (0018)
Quinini sulphas (0019)
Ramiprilum (1368)
Repaglinidum (2135)
Rhamni purshianae cortex (0105)
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Rhataniae radix (0289)
Rhei radix (0291)
Ribavirinum (2109)
Riboflavini natrii phosphas (0786)
Riboflavinum (0292)
Ricini oleum hydrogenatum (1497)
Rifabutinum (1657)
Risperidonum (1559)
Rosae pseudofructus (1510)
Roxithromycinum (1146)
Rusci rhizoma (1847)
Sabalis serrulatae fructus (1848)
Sacchari sphaerae (1570)
Saccharum (0204)
Salbutamoli sulphas (0687)
Salbutamolum (0529)
Salicis cortex (1583)
Sambuci flos (1217)
Semecarpus anacardium ad preparationes homoeopathicas
(2094)
Sennae folium (0206)
Sennae fructus acutifoliae (0207)
Sennae fructus angustifoliae (0208)
Serinum (0788)
Serpylli herba (1891)
Silica ad usum dentalem (1562)
Silica colloidalis anhydrica (0434)
Silica colloidalis hydrica (0738)
Silica hydrophobica colloidalis (2208)
Silybi mariani fructus (1860)
Soiae oleum raffinatum (1265)
Solani amylum (0355)
Solidaginis herba (1892)
Solidaginis virgaureae herba (1893)
Sotaloli hydrochloridum (2004)
Spironolactonum (0688)
Squalanum (1630)
Stannosi chloridum dihydricum (1266)
Stramonii folium (0246)
Stramonii pulvis normatus (0247)
Strontii (89Sr) chloridi solutio iniectabilis (1475)
Succinylsulfathiazolum (0357)
Sulfadiazinum (0294)
Sulfadimidinum (0295)
Sulfadoxinum (0740)
Sulfafurazolum (0741)
Sulfaguanidinum (1476)
Sulfamerazinum (0358)
Sulfamethizolum (0637)
Sulfamethoxazolum (0108)
Sulfamethoxypyridazinum ad usum veterinarium (0638)
Sulfanilamidum (1571)
Sulfasalazinum (0863)
Sulfathiazolum (0742)
Sulfinpyrazonum (0790)
Sulfisomidinum (0639)
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Sulindacum (0864)
Sulpiridum (1045)
Suxibuzonum (1574)
Talcum (0438)
Tanaceti partheniii herba (1516)
Tanninum (1477)
Technetii (99mTc) macrosalbi suspensio iniectabilis (0296)
Temazepamum (0954)
Terbinafini hydrochloridum (1734)
Terbutalini sulphas (0690)
Terconazolum (1270)
Terfenadinum (0955)
Testosteroni propionas (0297)
Testosteronum (1373)
Tetracaini hydrochloridum (0057)
Tetracyclinum (0211)
Tetracyclini hydrochloridum (0210)
Tetrazepamum (1738)
Tetryzolini hydrochloridum (2101)
Theobrominum (0298)
Theophyllinum (0299)
Theophyllinum monohydricum (0302)
Thiamazolum (1706)
Thiamini nitras (0531)
Thiamphenicolum (0109)
Thioridazini hydrochloridum (0586)
Threoninum (1049)
Tiamulini hydrogenofumaras ad usum veterinarium (1659)
Tiamulinum ad usum veterinarium (1660)
Tiapridi hydrochloridum (1575)
Tibolonum (1739)
Ticarcillinum natricum (0956)
Tiliae flos (0957)
Timololi maleas (0572)
Tinidazolum (1051)
Tinzaparinum natricum (1271)
Tolbutamidum (0304)
Torasemidum anhydricum (2132)
Tormentillae rhizoma (1478)
Tosylchloramidum natricum (0381)
Tramadoli hydrochloridum (1681)
Tretinoinum (0693)
Triacetinum (1106)
Triamterenum (0058)
Tricalcii phosphas (1052)
Trifluoperazini hydrochloridum (0059)
Trigonellae foenugraeci semen (1323)
Trihexyphenidyli hydrochloridum (1626)
Trimetazidini dihydrochloridum (1741)
Trimethoprimum (0060)
Trimipramini maleas (0534)
Tritici amylum (0359)
Trometamolum (1053)
Tropisetroni hydrochloridum (2102)
Trospii chloridum (1798)
Troxerutinum (2133)
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Trypsinum (0694)
Tryptophanum (1272)
Tyrosinum (1161)
Ubidecarenonum (1578)
Ureum (0743)
Urofollitropinum (0958)
Urokinasum (0695)
Urtica dioica ad preparationes homoeopaticas (2030)
Urticae folium (1897)
Uvae ursi folium (1054)
Vaccine pertussis sine cellulis copurificatum adsorbatum
(1595)
Vaccinum bursitidis infectivae aviariae inactivatum (0960)
Vaccinum brucellosis (Brucella melitensis stirpe Rev. 1)
vivum ad usum veterinarium (0793)
Vaccinum calicivirosis felinae vivum (1102)
Vaccinum diphtheriae, tetani et pertussis sine cellulis ex
elementis praeparatum adsorbatum (1931)
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex
elementis praeparatum cumque haemophili stirbi b coniugatum adsorbatum (1932)
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex
elementis preparatum et hepatidis B (ADNr) adsorbatum
(1933)
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex
elementis praeparatum et poliomelitidis inactivatum adsorbatum (1934)
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex
elementis praeparatum hepatidis B (ADNr), poliomyelitidis
inactivatum et haemophili stirpi b coniugatum adsorbatum
(2067)
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex
elementis praeparatum, poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpi b conjugatum adsorbatum (2065)
Vaccinum haemophili stirpi b conjugatum (1219)
Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis
praeparatum virosomale (2053)
Vaccinum meningococcale classis C conjugatum (2112)
Vaccinum morbi Aujeszkyi ad suem vivum ad usum parenteralem (0745)
Vaccinum morbi Carrei vivum ad canem (0448)
Vaccinum morbi Carrei vivum ad mustelidas (0449)
Vaccinum pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum
adsorbatum (1356)
Vaccinum rhinotracheitidis infectivae bovinae vivum
(0696)
Vaccinum tetani adsorbatum (0452)
Vaccinum variolae vivum (0164)
Vaccinum viri parainfluenzae bovini vivum (1176)
Vaccinum viri syncytialis meatus spiritus bovini vivum
(1177)
Vaccinumdiphtheriae adsorbatum (0443)
Valerianae radix (0453)
Valinum (0796)
Vancomycini hydrochloridum (1058)
Verapamili hydrochloridum (0573)
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Verbasci flos (1853)
Verbenae citriodoratae folium (1834)
Verbenae herba (1854)
Vinorelbini tartras (2107)
Violae herba cum flore (1855)
Warfarinum natricum (0698)
Warfarinum natricum clathratum (0699)
Xanthani gummi (1277)
Xylazini hydrochloridum ad usum veterinarium (1481)
Xylometazolini hydrochloridum (1162)
Xylosum (1278)
Yohimbini hydrochloridum (2172)
Zidovudinum (1059)
Zinci acetas dihydricus (1482)
Zinci acexamas (1279)
Zinci chloridum (0110)
Zinci oxidum (0252)
Zinci stearas (0306)
Zinci sulphas heptahydricus (0111)
Zinci sulphas hexahydricus (1683)
Zinci undecylenas (0539)

Címükben módosított szövegek
Általános fejezetek
5.2.1. A biológiai készítmények cikkelyeiben használatos szakkifejezések (elõzõ: a vakcinák cikkelyeiben használatos szakkifejezések)
Egyedi cikkelyek
Vaccinum morbi Aujeszkyi ad suem vivum ad usum parenteralem (0745) (elõzõ: Vaccinum morbi Aujeszkyi ad
suem vivum cryodesiccatum ad usum parenteralem)
Vaccinum viri parainfluenzae bovini vivum (1176)
(elõzõ: Vaccinum viri parainfluenzae bovini vivum cryodesiccatum
Vaccinum viri syncytialis meatus spiritus bovini vivum
(1177) (elõzõ: Vaccinum viri syncytialis meatus spiritus
bovini vivum cryodesiccatum)
Vaccinum brucellosis (Brucella melitensis stirpe Rev.
1) vivum ad usum veterinarium (0793) (elõzõ: Vaccinum
brucellosis (Brucella melitensis stirpe Rev. 1) vivum cryodesiccatum ad usum veterinarium)
Vaccinum morbi Carrei vivum ad canem (0448) (elõzõ:
Vaccinum morbi Carrei vivum cryodesiccatum ad canem)
Vaccinum morbi Carei vivum ad mustelidas (0449)
(elõzõ: Vaccinum morbi Carei vivum cryodesiccatum ad
mustelidas)
Vaccinum calicivirosis felinae vivum (1102) (elõzõ:
Vaccinum calicivirosis felinae vivum cryodesiccatum)
Vaccinum rhinotracheitidis infectivae bovinae vivum
(0696) (elõzõ: Vaccinum rhinotracheitidis infectivae bovinae vivum cryodesiccatum)
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Pini sylvestris aetheroleum (1842) (elõzõ: pini silvestris
aetheroleum)

Tanfolyam idõpontja: 2008. február 27-28. szerda
10-15, csütörtök 9-14 óráig

Silica hydrophobica colloidalis (2208) (elõzõ: Silica
hydrophobica colloidalis anhydrica)

Részvételi díj: 32 000 Ft + ÁFA (20%), amelyrõl a jelentkezést követõen számlát küldünk.
A tanfolyam vezetõje: Czagányi Zoltán

Törölt szövegek
Általános fejezetek
2.9.24. Végbélkúpok és hüvelykúpok törési szilárdsága
2.9.28. Folyékony és félszilárd készítmények kivehetõ
tömegének, illetve térfogatának vizsgálata
Egyedi cikkelyek
Acriflavini monochloridum (2043).

A tanfolyam helye: az ORKI épületében, Budapest
XII., Diós árok 3.
Jelentkezés:
Levélben: ORKI - 1125 Budapest, Diós árok 3.
Telefaxon: 375-7253; E-mail útján: hock@orki.hu.
Jelentkezési lapot megtalálják az ORKI honlapján:
www.orki.hu.
***
Az orvostechnikai eszközök szabályozása és változásai

Az Országos Orvosés Kórháztechnikai Intézet
közleménye
a 2008. I. félévi tanfolyamairól
Mûszaki dokumentáció készítése
Tanfolyamunk célja, hogy segítséget, útmutatást adjon mindazon gyártóknak, forgalmazóknak, akik „az orvostechnikai eszközök” - legyen az gép-mûszer, vagy
egyedi termék: gyógycipõ, szemüveg, fogtechnikai készítmény stb. - elõállításával, forgalmazásával foglalkoznak.
Mindenki egyetért azzal, hogy a termékeket nem elég
elkészíteni, azok megfelelõ használhatóságát dokumentumokkal is alá kell támasztani. Ezért ezen dokumentumok
elkészítésében kívánunk kétnapos tanfolyam keretében
útmutatást nyújtani.
Tematika
Elsõ nap:
A mûszaki dokumentációra vonatkozó elõírások.

Az orvostechnikai eszközök forgalmazásával és alkalmazásával kapcsolatos Európai Uniós követelmények
idõnként változnak, kiegészülnek. Ezért indokolt az új információk és kérdések rendszeres megbeszélése.
Tanfolyamunk az orvostechnikai eszközöket gyártók-forgalmazók és az egészségügyben tevékenykedõk
részére (kórházak/rendelõintézetek, vállalkozó orvosok,
ÁNTSZ, OEP, Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség stb.)
egyaránt fontos!
Program:
Az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos EU irányelvek
Vonatkozó hazai rendeletek áttekintése, kiemelve a változásokat
Osztályba sorolás példákkal; megfelelõség-értékelési
mód megválasztása
Alapvetõ követelmények; honosított harmonizált szabványok
Bejelentési kötelezettségek
Tanúsításra való felkészülés és buktatói
Orvostechnikai eszközök idõszakos felülvizsgálata
Az ORKI, mint EU bejegyzett szervezet szolgáltatásai

A mûszaki dokumentáció tartalma, szerkezete, összeállításának szempontjai.

Tanfolyam idõpontja: 2008. március 12. (szerda)
10-16 óráig

Kockázatelemzés, kockázatértékelés - alapvetõ ismertetés.

Tanfolyam helye: ORKI, Budapest XII., Diós árok 3.

Klinikai értékelés, klinikai vizsgálat - alapvetõ ismertetés.
Második nap:
Orvostechnikai eszközök tervezésének folyamata
Kockázatelemzés, kockázatértékelés - részletes ismertetés.
Klinikai értékelés, klinikai vizsgálat - részletes ismertetés.
Esetgyakorlatok

Részvételi díj: 16 000 Ft + ÁFA (20%), amelyrõl a jelentkezést követõen számlát küldünk.
A tanfolyam vezetõje: Dárday Vilmos
Jelentkezés:
Levélben: ORKI - 1125 Budapest, Diós árok 3.
Telefaxon: 375-7253; E-mail útján: hock@orki.hu
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Jelentkezési lapot megtalálja az ORKI honlapján:
www.orki.hu.
***
IN VITRO diagnosztikai orvostechnikai eszközök
forgalomba hozatala
Az orvostechnikai eszközök forgalmazásával és alkalmazásával kapcsolatos Európai Uniós követelmények
idõnként változnak, kiegészülnek. Ezért indokolt az új információk és kérdések rendszeres megbeszélése.
Tanfolyamunk az IVD orvostechnikai eszközöket
gyártók-forgalmazók és az egészségügyben tevékenykedõk részére (kórházak/rendelõintézetek, vállalkozó
orvosok, ÁNTSZ, OEP, Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség stb.) egyaránt fontos!
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Tanfolyamunkon fõleg a direktívák és az MSZ EN ISO
13485:2004 követelményei közötti összefüggésekkel foglalkozunk, de kitérünk az ISO 9001 szabvánnyal közös követelményekre is. Auditori tapasztalataink alapján összefoglaljuk néhány gyakori helyzet (OEM termék, steril termék, bérsterilizálás stb.) minõségügyi szabályozásának kiemelten fontos szempontjait.
Ezt az egynapos tanfolyamot elsõsorban az orvostechnikai eszközök gyártóinak ajánljuk, valamint azoknak,
akik
- az ilyen minõségügyi rendszereknél felkészítõk, tanúsítók vagy hatósági felügyeletet végeznek,
- beszállítók az orvostechnikai eszközök gyártói számára,
- orvostechnikai eszközöket forgalmaznak vagy
- jobban meg kívánják ismerni az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos követelményeket.
A tanfolyam vezetõje: Barabás Mihályné

Program:
Az IVD orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos EU
irányelv
Vonatkozó hazai rendelet áttekintése
Az eszközök csoportosítása; megfelelõség-értékelési
mód megválasztása
Alapvetõ követelmények; vonatkozó nemzeti szabványok
A mûszaki dokumentáció összeállításának szempontjai
Az ORKI, mint EU bejegyzett szervezet szolgáltatásai
Tanfolyam idõpontja: 2008. március 13. (csütörtök)
10-16 óráig
A tanfolyam helye: ORKI, Budapest XII., Diós árok 3.
Részvételi díj: 16 000 Ft + ÁFA (20%), amelyrõl a jelentkezést követõen számlát küldünk.
A tanfolyam vezetõje: Dárday Vilmos

Idõpont: 2008. április 22. (szerda) 10-16 óráig
Részvételi díj: 16 000 Ft + ÁFA (20%), amelyrõl a jelentkezést követõen számlát küldünk.
Figyelem! A részvételi díj nem tartalmazza az MSZ EN
ISO 13485:2004 szabvány árát. A szabvány beszerezhetõ
a Magyar Szabványügyi Testület Szabványboltjában
(1091 Budapest, Üllõi út 25.) vagy WEB-áruházában
(www.mszt.hu)
A tanfolyam helye: az ORKI épületében, Budapest
XII. Diós árok 3.
Jelentkezés:
Levélben: ORKI - 1125 Budapest, Diós árok 3.
Telefaxon: 375-7253; E-mail útján: hock@orki.hu
Jelentkezés lapot megtalálják az ORKI honlapján:
www.orki.hu.
***

Jelentkezés:
Levélben: ORKI - 1125 Budapest, Diós árok 3.

ESZKÖZMENEDZSMENT

Telefaxon: 375-7253; E-mail útján: hock@orki.hu
Jelentkezési lapot megtalálja az ORKI honlapján:
www.orki.hu.
***
MSZ EN ISO 13485:2004 a minõségügyi rendszerek
szabványa az orvostechnikai ipar számára
Az MSZ EN ISO 13485:2004 az orvostechnikai eszközökre vonatkozó uniós direktívákhoz harmonizált, honosított szabvány. E szabvány alkalmazása segíti a direktívákban és az azokon alapuló magyar jogszabályokban megkövetelt minõségügyi rendszer kiépítését.

„Az orvostechnikai eszközök használatával kapcsolatos kérdések”
Az OSAP rendelet és az Európai Uniós tagságunk kötelezõvé teszi az orvostechnikai eszközökre vonatkozó adatgyûjtést valamint balesetfigyelõ és -megelõzõ rendszer
(vigilance system) mûködtetését. Magyarországon ezek a
feladatok a vonatkozó kormányrendelet - 300/2007. (XI. 9.)
Korm. rendelet alapján az ORKI-ban vezetett mûszerkataszterre épülnek.
Várjuk mindazon munkatársakat, akik gazdasági, mûszaki területen az eszköz-menedzsmenttel és eszköznyilvántartással (jelentéssel) foglalkoznak, illetve ezért felelõsek.
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Külön számítunk azon informatikusok részvételére
is, akik közremûködnek az intézet software ill. ORKI
jelentés elkészítésében.
Program:
Az eszközökkel kapcsolatos feladatok a beszerzéstõl a
selejtezésig
Hazai adatgyûjtési kötelezettség:
Európai Uniós kötelezettség:
Formai elõírások:
Jelentési követelmények:

- rendelet (OSAP)
- vigilance system
- struktúra és kódjegyzékek
- intézményi nyilvántartás, kezelés
- intézményi címlista
- országos nyilvántartás

Gyakorlati bemutató az ORKI „B” program felhasználásával
Az elméleti és gyakorlati részben kitérünk az Önök által
jelentett adatok további sorsára és a felmerülõ kérdéseikre is.
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
28/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
a kalocsai Csajda Fürdõ számára gyógyfürdõ
megnevezés használatának engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Kalocsa Város
Önkormányzata (6300 Kalocsa, Szent István u. 35.) fenntartásában lévõ és a Kalocsavíz Kft. (6300 Kalocsa, Hõsök útja 38.)
üzemeltetésében mûködõ Csajda Fürdõ számára - „Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdõ” elnevezéssel - a
gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát engedélyezte (426-3/Gyf/2007.). A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából helyi kategóriába sorolta.

Tanfolyam idõpontja: 2008. április 10. (csütörtök)
10-15 óráig
Tanfolyam helye: ORKI, Budapest XII. ker., Diós árok 3.
Részvételi díj: 16 000 Ft + ÁFA (20%), amelyrõl a
részvételre jelentkezõknek számlát küldünk
A tanfolyam vezetõje: Bolváry Gedeon
Jelentkezés:
Levélben: ORKI - 1125 Budapest, Diós árok 3.
Telefaxon: 375-7253; E-mail útján: hock@orki.hu
Jelentkezési lapot megtalálja az ORKI honlapján:
www.orki.hu.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
27/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
a hajdúszoboszlói Hotel Mátyás Király számára
gyógyszálló megnevezés használatának
engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Alföld ’92 Kft.
(4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17.) tulajdonában álló Hotel Mátyás Király számára „Mátyás Király
Gyógyszálloda” elnevezéssel a gyógyszálló megnevezés
használatát engedélyezte (388-4/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
29/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
a cserkeszõlõi Fürdõ és Gyógyászati Központ számára
gyógyfürdõ megnevezés használatának
engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Cserkeszõlõ Önkormányzata (5465 Cserkeszõlõ, Köztársaság tér 1.) fenntartásában lévõ és a Községi Önkormányzat Fürdõ és Gyógyászati
Központ (5465 Cserkeszõlõ, Fürdõ út 25.) üzemeltetésében
mûködõ Községi Önkormányzat Fürdõ és Gyógyászati Központ számára - „Cserkeszõlõ Gyógy- és Strandfürdõ” elnevezéssel - a gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát
engedélyezte (356-11/Gyf/2007.). A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából országos kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
30/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
a Szegedi Gyógy- és Termálfürdõ számára
gyógyfürdõ megnevezés használatát engedélyezõ
határozat módosításáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Szeged Megyei
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Jogú Város (6720 Szeged, Széchenyi tér 9-11.) fenntartásában álló és a Szegedi Fürdõk Kft. (6720 Szeged, Tisza
Lajos krt. 24.) üzemeltetésében mûködõ Szegedi Gyógyés Termálfürdõ számára a gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát engedélyezõ határozat rendelkezõ részét
módosította, mely szerint a gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából a helyi kategóriából a körzeti kategóriába sorolta át (425-3/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
31/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
a hévízi Hotel Európa Fit számára
gyógyszálló megnevezés használatának
engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hévinvest Spa-Golf
Zrt. (8380 Hévíz, Jókai u. 3.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Hotel Európa Fit számára „Hotel
Európa Fit Gyógyszálló” elnevezéssel a gyógyszálló
megnevezés használatát engedélyezte (427/Gyf/2007.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
33/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
a szegedi Anna Gyógy-Termál és Élményfürdõ
számára gyógyfürdõ megnevezés használatát
engedélyezõ határozat módosításáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Szeged Megyei
Jogú Város (6720 Szeged, Széchenyi tér 9-11.) fenntartásában álló és a Szegedi Fürdõk Kft. (6720 Szeged, Tisza
Lajos krt. 24.) üzemeltetésében mûködõ szegedi Anna
Gyógy-Termál és Élményfürdõ számára a gyógyfürdõ
intézmény megnevezés használatát engedélyezõ határozat
rendelkezõ részét módosította, mely szerint a gyógyfürdõt
a gyógyászati ellátás szempontjából a körzeti kategóriából
az országos kategóriába sorolta át (425-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
34/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Cserkeszõlõ B-36 OKK számú kút vize számára
gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
32/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Cserkeszõlõ Község Önkormányzata (5465 Cserkeszõlõ, Köztársaság u. 1.)
tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Cserkeszõlõ B-36 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásánál a gyógyvíz megnevezés használatát engedélyezte (256-6/Gyf/2007.).

Kiskunfélegyháza Városi Kórház-Rendelõintézet
számára gyógyfürdõ megnevezés használatának
engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzata (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth
Lajos u. 1.) fenntartásában álló és üzemeltetésében mûködõ Kiskunfélegyháza Városi Kórház-Rendelõintézet számára - „Kiskunfélegyházi Városi Kórház-Rendelõintézet Gyógyfürdõ és Rehabilitációs Központ” elnevezéssel - a gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát engedélyezte (365-5/Gyf/2007.). A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából körzeti kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
35/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Sóshartyán B-7 OKK számú kút gyógyvize
törzskönyvének megújításáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Jódaqua Kft.
(3131 Sóshartyán, Dózsa Gy. út 7.) tulajdonában és üzemeltetésében lévõ Sóshartyán B-7 OKK számú (Jódaqua)
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kút vizének belsõ (ivási célú) felhasználásánál - „Jódaqua” elnevezéssel - a gyógyvíz megnevezés használatát
továbbra is engedélyezte (731/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
36/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Celldömölk K-45 OKK számú kút vize számára
gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Celldömölk Város
Önkormányzata (9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.)
tulajdonában álló és Celldömölk Városgondnoksága
(9500 Celldömölk, Temesvár u. 16.) üzemeltetésében mûködõ Celldömölk K-45 OKK számú (Cell-4) kút vizének
külsõ (fürdési célú) felhasználásban a gyógyvíz megnevezés használatát - „Celli vulkán” elnevezéssel - engedélyezte (343/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
37/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Alsópáhok B-7 OKK számú kút vize számára
gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl
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az RDS Birdland Hotel Kft. (9740 Bükfürdõ, Golf u. 4.)
üzemeltetésében mûködõ Bükfürdõ K-22 OKK számú
(Birdland) kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásban a gyógyvíz megnevezés használatát - „Birdland víz”
elnevezéssel - engedélyezte (358/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
39/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Budapest I. B-4 OKK számú kút gyógyvize
törzskönyvének megújításáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Budapest Gyógyfürdõi Zrt. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 38.) tulajdonában
és üzemeltetésében lévõ Budapest I. B-4 OKK számú
(Attila II.) kút vizének belsõ (ivási célú) és külsõ (fürdési
célú) felhasználásánál - „Attila” elnevezéssel - a „gyógyvíz” megnevezés használatát továbbra is engedélyezte
(101-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
40/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Badacsonyörs K-10 OKK számú kút vizét elismert
ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Kolping Hotel
Kft. (8394 Alsópáhok, Fõ út 120.) tulajdonában álló és
üzemeltetésében mûködõ Alsópáhok B-7 OKK számú
(Mihály) kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásban
a gyógyvíz megnevezés használatát - „Mihály” elnevezéssel - engedélyezte (106-9/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Varga Pincészet
Kft. (1222 Budapest, Szigetvári u. 7.) tulajdonában álló
Badacsonyörs K-10 OKK számú kút vizét elismert
ásványvízzé minõsítõ 395/Gyf/1988. számú határozatot viszszavonja (33/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
38/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
41/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Bükfürdõ K-22 OKK számú kút vize számára
gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Albertirsa K-114 OKK számú kút vizét elismert
ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hungária Golf Kft.
(1051 Budapest, Hercegprímás u. 12.) tulajdonában álló és

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Aquarius-Aqua
Kft. (2700 Cegléd, Kút u. 14.) tulajdonában álló Albert-
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irsa K-114 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé minõsítõ 265/Gyf/2001. számú határozatot visszavonja
(57/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
42/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Ádánd B-8 OKK számú kút elismert ásványvize
törzskönyvének megújításáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Ádánd Község Önkormányzata (8653 Ádánd, Kossuth Lajos u. 50.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Ádánd B-8 OKK
számú (Koppány) kút vizének belsõ (ivási és palackozási
célú) felhasználásban - „ADandAqua” elnevezéssel - a
természetes ásványvíz megnevezés használatát továbbra is
engedélyezte (160/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
43/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Monostorapáti B-3 OKK számú kút elismert
ásványvize törzskönyvének megújításáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Bakonykarszt
Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.) tulajdonában álló és
üzemeltetésében mûködõ Monostorapáti B-3 OKK számú (Monti) kút vizének kizárólag palackozási célú felhasználásban - „Monti” elnevezéssel - a természetes ásványvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezte
(750/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
44/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Budapest XI. Apenta keserûvizes kutak vizét elismert
gyógyvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a VIKUV Zrt.
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(2700 Cegléd, Rákóczi út 72.) tulajdonában álló Budapest
XI. Apenta keserûvizes kutak vizét elismert gyógyvízzé
minõsítõ 221.661/1933.XV.BM. számú határozatot viszszavonja (837/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
45/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Székesfehérvár K-240 OKK számú kút vizét elismert
ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Panalco KFT
(2432 Szabadegyháza, Ipartelep) tulajdonában álló Székesfehérvár K-240 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé minõsítõ 64/Gyf/1993. számú határozatot visszavonja (825/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
46/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Albertirsa K-128 OKK számú kút vize számára
természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az AquariusAqua KFT (2700 Cegléd, Kút u. 14.) tulajdonában álló és
üzemeltetésében mûködõ Albertirsa K-128 OKK számú
kút vizének belsõ, kizárólag palackozási célú felhasználásban a természetes ásványvíz megnevezés használatát
- „Aquarius” elnevezéssel - engedélyezte (409/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
47/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Budapest XIV. B-13 OKK számú kút gyógyvize
törzskönyvének megújításáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Budapest Gyógyfürdõi Zrt. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 38.) tulajdonában
és üzemeltetésében lévõ Budapest XIV. B-13 OKK számú
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(Széchenyi II.) kút vizének belsõ (ivókúrára történõ) és
külsõ (fürdési célú) felhasználásánál - „Szent István” elnevezéssel - a „gyógyvíz” megnevezés használatát továbbra
is engedélyezte (441-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
48/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Szõllõskislak K-3 OKK számú kút vize számára
természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Dél-Vidéki
Vin KFT (8630 Balatonboglár, Rózsapuszta) tulajdonában
álló Szõllõskislak K-3 OKK számú (Balatongyöngye) kút
vizének belsõ, kizárólag palackozási célú felhasználásban
a természetes ásványvíz megnevezés használatát - „Aqua
Pelso” elnevezéssel - engedélyezte (458-3/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
49/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Bikal B-6 OKK számú kút vize számára
természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl
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Önkormányzata (6782 Mórahalom, Millenniumi stny. 2.)
tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Mórahalom
B-40 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásban - „Árpád víz” elnevezéssel - a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte
(79-4/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
51/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Cegléd K-388 OKK számú kút vize számára
természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Germán Zrt.
(2700 Cegléd, Pesti út 200.) tulajdonában álló Cegléd
K-388 OKK számú kút vizének belsõ, kizárólag palackozási célú felhasználásban a természetes ásványvíz megnevezés használatát - „German Aqua” elnevezéssel - engedélyezte (355-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
52/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Jászberény K-599 OKK számú kút vizét elismert
ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Oszágos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hella ’91
KFT (7634 Bikal, Rákóczi u. 22.) tulajdonában álló és
üzemeltetésében mûködõ Bikal B-6 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásban a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte
(174-4/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Jászberényi Állami Gazdaság (5101 Jászberény, Alsómuszáj 26.) tulajdonában álló Székesfehérvár K-240 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé minõsítõ 51/Gyf/1992. számú határozatot visszavonja (835/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
50/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
53/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Mórahalom B-40 OKK számú kút vize számára
természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Szeged K-682 OKK számú kút vizét elismert
ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Oszágos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Mórahalom Város

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Donil Invest KFT
(6728 Szeged, Külterület 4.) tulajdonában álló Szeged
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K-682 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé minõsítõ 109/Gyf/1996. számú határozatot visszavonja
(402/Gyf/2007.).
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A Debreceni Egyetem
Orvos- és Egészségtudományi Centrum
közleménye
szakvizsga elõkészítõ tanfolyam helyszínének
változásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
54/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Szigethalom K-21 OKK számú kút vizét
elismert ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Halász Ferenc
(1213 Budapest, Vihorlát u. 84.) tulajdonában álló Szigethalom K-21 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé
minõsítõ 207/Gyf/1999. számú határozatot visszavonja
(125/Gyf/2007.).

A klinikai haematológiai szakvizsga elõkészítõ tanfolyam a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum Belgyógyászati Intézet szervezésében megváltozott helyszínen Debrecenben, a DEOEC II. számú Belgyógyászati Klinika okatótermében (és társintézetekben) kerül megrendezésre 2008. február 4-21. között hematológus
és transzfuziológus szakorvos jelöltek, valamint Ph.D.
hallgatók részére.
A tanfolyam ingyenes, kérésre térítés mellett szállást
biztosítunk.
Szervezõk: Prof. Dr. Udvardy Miklós és Dr. Illyés
Árpád.
Információ és jelentkezés: DEOEC Belgyógyászati Intézet, t: 06 (52) 411-717/56692, f: 06 (52) 323-984, e-mail:
aszoke@dote.hu.

VI. RÉSZ
Vegyes közlemények
Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvénytelenítésérõl
Közleményt meghirdetõ Az érvénytelen okmány
szerv neve
megnevezése

Az érvénytelen
okmány kiállítója

Az érvénytelen
okmány száma

Érvénytelen 2008.

Dr. Bórek Tóth Tibor
orvos

EFSZSZTB

1332/2005.

január 15. napjától

Csukor László Tamás sz.gy.okl.
OSZB
gyógyszerész
(gyógyszerellátás és gyógyszerügyi szervezés)

228/1994.

január 16. napjától

Dr. Faluvégi Mátyás
orvos

sz.o.okl.
(belgyógyászat)

EFSZSZTB

984/2003.

január 22. napjától

Dr. Hary Réka
orvos

sz.o.okl.
(fog- és szájbetegségek)

EFSZSZTB

1387/2005.

január 9. napjától

Dr. Májer János
orvos

sz.o.okl.
(traumatológia)

OSZB

1588/1991.

január 21. napjától

sz.o.okl.
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Közleményt meghirdetõ Az érvénytelen okmány
szerv neve
megnevezése

Az érvénytelen
okmány kiállítója

Az érvénytelen
okmány száma

Érvénytelen 2008.

Dr. Salamon Imre
orvos

sz.o.okl.
(pszichiátria)

OSZB

403/1980.

január 9. napjától

ua.

sz.o.okl.
(neurológia)

OSZB

234/1984.

ua.

Dr. Tóvári István
orvos

sz.o.okl.

OSZB

665/1993.

január 15. napjától

Dr. Váradi Mária
orvos

sz.o.okl.
(csecsemõ- és gyermekgyógyászat)

OSZB

939/1981.

2007. december 12. napjától

ua.

sz.o.okl.
(fül-orr-gégegyógyászat)

OSZB

899/1987.

ua.

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
áttekinthetõség érdekében táblázatos formában közöljük.
Kérjük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe, hogy a rovatok csak a legszükségesebb információk
közlésére adnak lehetõséget. A hirdetményeket külön ezirányú
kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további
közlésre csak újabb kérés esetén van lehetõség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati hirdetményeket közvetlenül a
Szerkesztõségnek küldjék meg postán (1051 Budapest,
Arany János u. 6-8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987.) vagy
továbbítsák telefaxon (331-6712). A közléssel kapcsolatban
telefonszámunkon (301-7958) kérhetnek tájékoztatást. A közzététel várható idõpontjáról csak a fenti telefonszámon tudunk
tájékoztatást adni.
Tájékoztatjuk tisztelt hirdetõinket, hogy a pályázati
hirdetmények szövegébõl kénytelenek vagyunk elhagyni
azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogszabályba ütközik, nem hatályos jogszabályon alapul, illetve
indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a magyar végzettséget vagy állampolgárságot
preferáló elõírások).
A jogszabály alapján kötelezõen meghirdetendõ pályázatok
térítésmentes közzétételére egy alkalommal van lehetõség,
az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik,
amelyrõl a Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, telefonszám: 266-9290 vagy 266-9294)
ad felvilágosítást.
A pályázatban fel kell tüntetni a pályázó legfontosabb személyi és foglalkozási adatait, részletes szakmai önéletrajzát, a
munkaköri követelményeknek, feladatoknak és egyéb elõírásoknak való megfelelést igazoló okiratokat vagy azok másolatait. A pályázatokat általában a közzétételtõl számított 30 nap
alatt (a rövidebb határidõt külön közöljük) kell a meghirdetõ
szerv vezetõjének (rektor, dékán, elnök, polgármester, orvosigazgató) benyújtani. Vezetõ, illetve magasabb vezetõ megbízással meghirdetett álláshelyek esetén 15 napnál rövidebb pályázati határidõ nem írható elõ.
Amennyiben a közlésnél más idõpontot nem jelöltünk
meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok elbírálását követõen
azonnal betölthetõ. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok
alapján történik.
A Szerkesztõség felhívja a hirdetõk figyelmét arra, hogy
a tévesen, hiányosan vagy félreérthetõ módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekbõl adódó esetleges
hibákért felelõsséget nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos
formában juttassák el a Szerkesztõség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem vállaljuk.
Megrendelt hirdetés közzétételének, vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását, a Szerkesztõség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának idõpontjáig.

Rövidítés jegyzék
ÁNTSZ

=

á.p.
b:
Bp.
biz.
cs:

=
=
=
=
=

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat
állampolgár
havi munkabér forintban
Budapest
bizonyítvány
csatolandó

d.
e:
e. b.
e.h.:
eü.
f:
fõig.
Fõv.
gy.
gyt.
h:
I.
Ig.
ig.
ir.
Képv.-test.
K.
Kl.
kl.-ai
kö.
közp.
közpi.
kut.
Lab.
lab.-i
magyar
á.p.-ság
m.
M.j.V.
Nk.
nyi.
nyv.
O.
okl.
okt.
OONY/
GYONY
OONYI/
GYONYI
OEP
orv.
Ö.
P. H.
R.
szerv.
sz.
sz.ö.
sz.gy.
szakorv.gy.
szk.
szoc.
szolg.
sz.o.okl./
sz.gy.okl.
szv.
tap.
t:
t/f:
tev.
t.f.
th.
tud.
v.
vez.
vez.gy.
vizsg.
(3)
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

diploma
elõnyben részesül
erkölcsi bizonyítvány
elbírálási határidõ
egészségügyi
telefax
fõigazgató
fõváros(i)
gyakorlat
gyógyszertár
pályázati határidõ
intézet vagy intézmény
igazgató
igazolvány
irányítás(a)(i)
Képviselõtestület
Kórház
klinika
klinikai
közegészségügyi
központ
központi
Kutatá(s)(i), kutató
laboratórium
laboratóriumi
magyar állampolgárság

=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

munka
megyei jogú város
Nagyközség
nyelvismeret
nyelvvizsga
osztály
oklevél
oktatás(a)(i)
Orvosok (Gyógyszerészek) Országos
Nyilvántartása
Orvosok (Gyógyszerészek) Országos
Nyilvántartásba vételérõl szóló igazolvány
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Orvos(i)
önkormányzat
polgármesteri hivatal
rendelõintézet
szervezés(e)
szakmai
szakmai önéletrajz
szakmai gyakorlat
szakorvosi gyakorlat
szakképesítés, szakorvosi képesítés
szociális
szolgálati
szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

szakvizsga
tapasztalat
telefoninformáció
telefon/telefax
tevékenység
tudományos fokozat
therápia
tudományos
végzettség
vezetés(e)
vezetõi/vezetési gyakorlat
vizsgálat
az álláshelyek száma

=
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Az egészségügyi miniszter
pályázati felhívása
Az egészségügyi miniszter pályázatot hirdet az Országos Vérellátó Szolgálat fõigazgatói feladatkörének munkaviszony
keretében történõ, határozatlan idejû betöltésére.
Feladat: az Országos Vérellátó Szolgálat tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzése.
Pályázati feltételek:
- egyetemi szintû végzettség,
- egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés [e képesítés alól a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 4. §-a alapján abban az esetben adható felmentés, ha a
pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek - a megbízástól számított 5 éven belül történõ - megszerzését],
- legalább 5 éves vezetõi gyakorlat.
Elõnyt jelentõ feltételek:
- idegen nyelv ismerete,
- költségvetési intézmény vezetésében szerzett gyakorlat.
A pályázathoz csatolandó:
- részletes szakmai önéletrajz,
- szakmai program,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik,
az errõl szóló igazolás),
- a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatai,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik.
Munkabér és egyéb juttatások: megegyezés szerint
A fõigazgatói munkakör - a 2007. évi CLII. törvény alapján - vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
Fõigazgatói munkakörbe az a személy nevezhetõ ki a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 11/2005. (IV. 13.) EüM rendelet alapján, aki a nemzetbiztonsági ellenõrzéshez hozzájárul.
Pályázati határidõ: az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázatot az egészségügyi miniszternek címezve az Egészségügyi Minisztérium Miniszteri Kabinet/Humánpolitikára (1051 Bp., Arany J. u. 6-8.) a fenti határidõ lejártáig személyesen kell benyújtani.
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a Kjt. egészségügyi ágazatban történõ végrehajtására kiadott
233/2000. (XII. 23.) Korm. rend. 3-4. §-ában foglaltaknak megfelelõen.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ 30 nap.
Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen azonnal.

Pályázati hirdetmények egyetemi oktatói,
illetve egyetemi intézményekben betölthetõ egyéb állásokra
A Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézetének rektora pályázatot hirdet egy fõállású tanszékvezetõ
fõiskolai tanár betöltésére a Neurorehabilitációs Tanszékre.
A pályázó feladata, az oktatói feladatokon túlmenõen:
- a tanszék tevékenységének irányítása,
- a tanszéki tudományos mûhely kialakítása,
- a tanszék által oktatott tárgyak modern szemléletû oktatásának tudományos mûvelésének biztosítása,
- az oktató-nevelõ és tudományos kutatómunka, valamint a konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus
szakoktatási módszereinek alakítása, fejlesztése, a képzési programok tanszékközi összehangolása, a tanszéki és tanszékközi mûhelymunka irányítása,
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- a fiatal oktatók mentoraként gondoskodjon a megfelelõ tanszéki utánpótlásról,
- tanszéke hatékony, ésszerû gazdálkodásának biztosítása, valamint a gazdálkodásba bevonható további források feltárása és megteremtése,
- oktatandó tárgyak: Gyermekneurológiai Kórképek, Neuroanatómia,
- a Neurorehabilitációs Tanszéken egy tantárgy tantárgyfelelõsségének elvállalása,
- oktatási tananyag biztosítása, fejlesztése,
- a tanszék fejlesztési tervének kidolgozása és megvalósítása,
- a hallgatók TDK munkájának, a tehetségek kibontakoztatásának segítése,
- részvétel a külföldi hallgatók oktatásában,
- aktív részvétel a hazai és nemzetközi tudományos tevékenységekben,
- a hatályos jogszabályokban és a fõiskola szabályzataiban elõírt feladatok ellátása,
- a tanszék minõségbiztosítási követelmények szerinti, valamint a MAB elõírásainak megfelelõ mûködésének biztosítása,
- szervezze a saját területének tudományos életét,
- ismerje a konduktív pedagógiát és azonosuljon annak principiumaival.
A megbízásra a pályázat elbírálását követõen kerül sor.
A tanszékvezetõ megbízása maximum 4 évre szól, mely megújítható.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó:
- rendelkezzék orvos egyetemi oklevéllel,
- lehetõleg rendelkezzék gyermek rehabilitációs szakvizsgával vagy törekedjen ennek megszerzésére,
- legyen pályázati kiírásban szereplõ tevékenységéhez illeszkedõ, szakirányú (pl. orvostudomány) felsõoktatási intézmény kinevezett oktatója, docens vagy tanár, vagy ezzel egyenértékû egyéb beosztása/kinevezése,
- rendelkezzék tudományos minõsítéssel,
- szakmai-tudományos tevékenysége elismert legyen,
- képes legyen hazai és nemzetközi fórumokon az intézmény színvonalas képviseletére,
- rendelkezzen vezetõi (minimum 5 év) és kutatói tapasztalattal,
- elõadóképes idegen nyelvtudással bírjon.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- szakmai önéletrajzot, mely összefoglalja eddigi szakmai, tudományos és közéleti munkásságát,
- publikációs jegyzékét,
- a megpályázott tanszék vezetésére, oktatás fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit, oktatási, nevelési és gazdasági
programját,
- a tudományos minõsítést tanúsító okiratot,
- a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok, valamint, az idegennyelv-ismeretet tanúsító okiratok másolatát,
- erkölcsi bizonyítványt,
- az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatát a pályázati anyag kezelésérõl.
A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül
(3 példányban, zárt borítékban a fõiskola rektorának címezve), Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete (1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. címre).
A borítékon feltüntetendõ: „Pályázat a Neurorehabilitációs Tanszék tanszékvezetõi állására”.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejétõl számított 30 napon belül.
Értesítés: az elbírálástól számított 5 napon belül.
***
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A pályázatot meghirdetõ szerv Munkahely és munkakör
neve, címe
megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

Jósa András Oktató K.
fõig.-ja
4400 Nyíregyháza,
Szent István út 68.

Traumatológiai O.
szakorvos

- megfelelõ szk.

- b:, szolg. lakás,
orvosszállói férõhely
megbeszélés tárgya,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül,
- pályázatok benyújtása:
dr. Pikó Károly mb.
fõig.-hoz a K. címére
(4400 Nyíregyháza,
Szent István út 68.)

Sopron M.j.V.
Erzsébet K.
a DE OEC Oktató K.
fõig. fõorvosa
9400 Sopron,
Gyõri u. 15.

Belgyógyászati Mátrix
Egység/Belgyógyászati O.
osztályvezetõ fõorvos
(az osztályvezetõ fõorvos
feladatát képezi a
belgyógyászat és a hozzá
tartozó járóbeteg
szakellátás munkájának
vezetése és ir.-a)

- általános orv. d.,
- belgyógyászati szk.,
- 10 éves sz.gy.,
- eü. alkalmasság,
- e: kardiológiai jártasság
invazív és noninvanív
vizsgálati eljárásokban,
- tud. fokozat,
- ráépített szakv.,
- nyi.,
- vez.gy.,
- cs: részletes sz.ö.,
- iskolai v.-et, szk.-t
igazoló okiratok másolata,
- amennyiben van tud.
fokozat, arról szóló
igazolás,
- tud. publikációk és egyéb
prezentációk jegyzéke,
- OONYI másolata
(alapnyilvántartás),
- mûködési nyilvántartásba
vétel igazolása,
- 1 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- nyilatkozat, melyben
hozzájárul ahhoz, hogy
a pályázat elbírálásában
résztvevõk a pályázati
anyagot megismerhetik,
- rövid sz. program,
az egység vez.-ére
vonatkozó koncepció

- b: megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a Szakmai Kollégium véleményét követõ
30. nap,
- pályázatok benyújtása:
prof. dr. Baranyai Tibor fõig. fõorvoshoz az I. címére
(9400 Sopron,
Gyõri u. 15.),
- a meghirdetett álláshellyel
kapcsolatban részletes
információ kérhetõ
Prof. dr. Baranyai Tibor
fõig. fõorvostól
a 06 (99) 311-340-es telefonszámon
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Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézeteinek
pályázati hirdetményei
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Nyugat-dunántúli Regionális Intézete
pályázati hirdetménye
Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete (9024 Gyõr, Jósika u. 16.) pályázatot hirdet szakfelügyelõi fõorvosi feladatok ellátására, az alábbi szakterületekre:
Felnõtt háziorvoslás
Felnõtt háziorvoslás
Felnõtt háziorvoslás
Foglalkozás-egészségügy

(Lenti város és vonzáskörzete területére)
[Zala megye területére (megyei szakfõorvos)]
[Vas megye területére (megyei szakfõorvos)]
[Zala megye területére (megyei szakfõorvos)]

Feladat: az egészségügyi miniszter által alapított Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ szakértõjeként
szervezi és irányítja szakterülete szakfelügyeleti tevékenységét, a szakfelügyeletrõl szóló egészségügyi miniszteri rendeletben foglaltak szerint.
Pályázati feltételek:
- általános orvosi szakképzettség és az adott szakterületre vonatkozó szakorvosi képesítés,
- a gyógyító-megelõzõ ellátás területén szerzett, a szakorvosi szakképesítés megszerzését követõen legalább 5 éves
gyakorlat,
- büntetlen elõélet,
- közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban legalább
heti 36 órában az adott szakterületen dolgozik,
- 65 éves korhatár.
Jogszabályi összeférhetetlenség miatt nem fogadható el a pályázata annak, aki:
- országos intézet igazgatója,
- egészségügyi intézmény fõigazgatója és orvos-igazgatója,
- az egészségügy ágazati irányításában, ellenõrzésében vagy finanszírozásában közremûködõ szerv vezetõje,
- egészségügyi szakmai köztestület vagy szakmai kollégium elnöke.
A pályázathoz csatolandó:
- részletes szakmai önéletrajz,
- szakmai program,
- a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok, vagy azok hitelesített másolatai,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik.
Pályázati határidõ: az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázatokat az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézetének címezve (9024 Gyõr, Jósika u. 16.) kell benyújtani.
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ 15 nap.
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Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetõi
és orvosvezetõi állásokra
A pályázatot meghirdetõ szerv Munkahely és munkakör
neve, címe
megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ parancsnokának
pályázati felhívásai
Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK) parancsnoka (MH egészségügyi
fõnök) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
49. § (1) és (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése
alapján pályázatot hirdet az MH HEK alábbi alezredesi rendfokozattal rendszeresített beosztásaira:
A) Általános feltételek:
1. A beosztások adatai:
- Beosztásba történõ kinevezés: határozatlan idõtartamú, szerzõdéses jogviszony esetében határozott idejû
- Beosztási illetményfokozat: I/V.
- Rendszeresített rendfokozat: alezredes.
- Munkaköri fizetési osztály: H-J (amennyiben közalkalmazottal is betölthetõ).
2. A pályázat általános feltételei:
- egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság,
- nyelvi követelmény: állami vagy államilag elismert C típusú középfokú nyelvvizsga (angol, német, vagy francia),
- egyetemi végzettség,
- szakirányú szakvizsga,
- nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés,
- katonai szolgálat vállalása,
- hivatásos és szerzõdéses állományon kívüli pályázóknál erkölcsi bizonyítvány,
- külföldi szolgálat vállalása.
3. A pályázatok elbírálása során elõnyt jelent:
- a beosztás ellátásához szükséges diploma mellett más szakmai humán profilú egyetemi végzettség,
- tudományos munkában való részvétel,
- jártasság béke és háborús egészségügyi ellátás szervezésében és irányításában,
- kommunikációs készség, jó szervezõi és tárgyalóképesség,
- egyéb szakvizsga,
- tudományos fokozat,
- egyéb idegennyelv ismeret,
- a Hjt. és Hszt. szerinti hivatásos, vagy szerzõdéses szolgálati viszony.
4. A beosztásokra pályázók általános feladatai:
- A sérültek, betegek magas színvonalon történõ ellátása érdekében szakképzettségének megfelelõ szakmai
tevékenység folytatása az Állami Egészségügyi Központban és egyéb egészségügyi intézetben,
- A katonai szervezeteknél az egészségügyi biztosításban való részvétel,
- A külföldi missziós feladatok során a magyar, illetve többnemzetiségû egészségügyi alegységeknél, tábori egészségügyi intézeteknél szakmai munka végzése,
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neve, címe
megnevezése
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- Hazai és külföldi katonai, nyelvi, egészségügyi szakmai felkészítéseken, kiképzéseken, továbbképzéseken való
részvétel.
5. A beosztások ellátására pályázhatnak mindazon magyar állampolgárok, akik a pályázati feltételben írt követelményeknek megfelelnek.
B) Pályázatra kiírt beosztások részletes adatai:
1. Az ellátandó beosztás megnevezése: az MH HEK Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, osztályvezetõ
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest.
b) Az MH HEK Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, osztályvezetõ fõ feladata:
- Az osztály és a rezidens részleg vezetési okmányainak, mûködési rendjének kidolgozása, vezetése, irányítása,
ellenõrzése,
- A hazai polgári jogszabályok, az EU és a NATO egészségügyi biztosítási elvek, politika, doktrina figyelembevételével a szakmai protokollok kidolgozásában, karbantartásában való részvétel,
- A szakosított szakképzésben résztvevõ honvédorvosok szakvizsgára felkészülésének irányítása, és ellenõrzése.
c) A pályázat feltételei:
- általános orvosi diploma,
- 2 szakvizsga, ebbõl az egyik klinikai szakvizsga,
- legalább 3 év szakmai vezetõi és szervezési gyakorlat,
- legalább 8 év szakorvosi gyakorlat.
d) Elõnyt jelent:
- traumatológia, sebész, ortopédia, aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, oxyológia és sûrgõsségi orvostan, háziorvostan, foglalkozás-orvostan, honvédorvostan, katasztrófa - orvostan, repülõorvostan szakvizsga,
- egyéb nyelvvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, osztályvezetõ beosztására”
2. Az ellátandó beosztás megnevezése: az MH HEK Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, fõorvos
(2 beosztás)
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) A pályázat feltételei:
- általános orvosi diploma,
- szakvizsga: traumatológia, sebész, ortopédia, aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, oxyológia és sûrgõsségi orvostan, háziorvostan, foglalkozás-orvostan szakvizsga bármelyike,
- legalább 8 év szakorvosi gyakorlat.
c) Elõnyt jelent:
- szakmai vezetõi és szervezési gyakorlat,
- egyéb szakvizsga,
- egyéb nyelvvizsga.
d) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, fõorvos
beosztására”
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C) Egyéb követelmények a pályázatok benyújtásával kapcsolatosan:
a) A pályázatnak tartalmazni kell:
- a pályázó szakmai önéletrajzát,
- az Orvosok Országos Nyilvántartásba vételérõl szóló igazolvány másolatát,
- mûködési nyilvántartás megújításáról szóló határozat másolatát,
- a végzettséget, képzettséget és nyelvismeretet tanúsító okiratok hiteles másolatait,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagába való betekintéshez a bírálóbizottság részérõl.
b) A pályázat benyújtásának határideje: a Honvédelmi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
c) A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ 1134 Budapest, Lehel u. 35-37.
A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak megfelelõen az MH HEK parancsnoka által kijelölt bizottság
bírálja el a jelentkezési határidõ lejártát követõ 15 napon belül.
A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálást követõ 30 napon belül írásos értesítést kapnak.
Valamennyi pályázat titkosan kezelendõ, azok tartalma csak az érintettek elõzetes hozzájárulásával hozható nyilvánosságra.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információt az MH HEK ad (tel.: 236-5153).
***
Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK) parancsnoka (MH egészségügyi
fõnök) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
49. § (1) és (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése
alapján pályázatot hirdet az MH HEK alábbi õrnagyi rendfokozattal rendszeresített beosztásaira:
A) Általános feltételek:
1. A beosztások adatai:
- Beosztásba történõ kinevezés: határozatlan idõtartamú, szerzõdéses jogviszony esetében határozott idejû
- Beosztási illetményfokozat: I/IV.
- Rendszeresített rendfokozat: õrnagy.
- Munkaköri fizetési osztály: H-J (amennyiben közalkalmazottal is betölthetõ).
2. A pályázat általános feltételei:
- egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság,
- nyelvi követelmény: állami vagy államilag elismert C típusú középfokú nyelvvizsga (angol, német, vagy francia),
- egyetemi végzettség,
- katonai szolgálat vállalása,
- hivatásos és szerzõdéses állományon kívül pályázóknál erkölcsi bizonyítvány,
- nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés,
- külföldi szolgálat vállalása.
3. A pályázatok elbírálása során elõnyt jelent:
- a beosztás ellátásához szükséges diploma mellett más szakmai humán profilú egyetemi végzettség,
- jártasság béke és háborús egészségügyi ellátás szervezésében és irányításában,
- kommunikációs készség, jó szervezõi és tárgyalóképesség,
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- egyéb szakvizsga,
- egyéb idegennyelv ismeret,
- a Hjt. és Hszt. szerinti hivatásos, vagy szerzõdéses szolgálati viszony.
4. A Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály beosztásaira pályázók általános feladatai:
- A sérültek, betegek magas színvonalon történõ ellátása érdekében szakképzettségének megfelelõ szakmai
tevékenység folytatása az Állami Egészségügyi Központban és egyéb egészségügyi intézetben.
- A katonai szervezeteknél az egészségügyi biztosításban vesz részt.
- A külföldi missziós feladatok során a magyar, illetve többnemzetiségû egészségügyi alegységeknél, tábori egészségügyi intézeteknél szakorvosi munkát végez.
- Hazai és külföldi katonai, nyelvi, egészségügyi szakmai felkészítéseken, kiképzéseken, továbbképzéseken vesz
részt.
5. A Dandár Egészségügyi Központ beosztásaira pályázók általános feladatai:
- Tervezi, szervezi, végzi a beosztásából adódó szakfeladatokat, részt vesz az egészségügyi biztosítási feladatok
végrehajtásában.
- Részt vesz a funkcionális részleg vezetési okmányainak, betegdokumentációjának, mûködési rendjének kidolgozásában, az anyagi készletek megalakításában.
- A sérültek, betegek magas szakmai színvonalon történõ ellátása érdekében az Állami Egészségügyi Központban és
egyéb egészségügyi intézetben készül a szakfeladatainak végrehajtására, klinikai gyakorlatának szintentartására.
- Részt vesz a hazai, külföldi katonai, nyelvi és egészségügyi szakmai felkészítéseken, kiképzéseken és továbbképzéseken.
6. A Dandár Egészségügyi Központ beosztásaira pályázók további általános feladatai alkalmazás esetén:
- Megszervezi, irányítja, ellenõrzi a részleg napi munkáját.
- Ellenõrzi, végzi a betegdokumentációt.
- Felel a részleg anyagi készleteinek biztosításáért, orvosi berendezéseinek, technikai eszközeinek mûködõképességéért, javíttatásáért, karbantartásáért.
7. A beosztások ellátására pályázhatnak mindazon magyar állampolgárok, akik a pályázati feltételben írt követelményeknek megfelelnek.
B) Pályázatra kiírt beosztások részletes adatai:
1. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, adjunktus
(2 beosztás)
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) A pályázat feltételei:
- általános orvosi diploma,
- szakvizsga: traumatológia, sebész, ortopédia, aneszteziológia és intenzív terápia, oxyológia és sûrgõsségi orvostan,
háziorvostan, foglalkozás-orvostan szakvizsga bármelyike,
- legalább 8 év szakmai gyakorlat.
a) Elõnyt jelent:
- szakmai vezetõi és szervezési gyakorlat,
- egyéb szakvizsga,
- egyéb nyelvvizsga
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b) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, adjunktus
beosztására”.
2. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Átvevõ-osztályozó Részleg,
részlegvezetõ
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Átvevõ-osztályozó Részleg, részlegvezetõ fõ feladata alkalmazás
esetén:
- Irányítja az átvevõ-osztályozó részleg telepítését, berendezését, kialakítja mûködési rendjét,
- Megszervezi az osztályozás rendszerét, a sérült és betegáramlás fõ irányait, irányítja, ellenõrzi a betegregisztrációt,
- Részt vesz a betegek, sérültek osztályozásában, ellátásában.
c) A pályázat feltételei:
- általános orvosi diploma,
- szakvizsga: aneszteziológia és intenzív terápia, vagy oxyológia és sûrgõsségi orvostan,
- legalább 2 éves szakmai vezetõi és szervezési gyakorlat,
- legalább 8 év szakmai gyakorlat.
d) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Átvevõ-osztályozó Részleg,
részlegvezetõ beosztására”.
3. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Mûtõrészleg, részlegvezetõ.
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Mûtõrészleg, részlegvezetõ fõ feladata alkalmazás esetén:
- Irányítja a mûtõblokk telepítését, berendezését, kialakítja mûködési rendjét,
- Megszervezi a mûtõrészleghez kerülõ sérültek, betegek sebészeti ellátását, ellenõrzi a betegdokumentációt,
- Részt vesz a szakorvosi segélynyújtásban.
c) A pályázat feltételei:
- általános orvosi diploma,
- sebész, vagy traumatológus szakvizsga,
- legalább 2 éves szakmai vezetõi és szervezési gyakorlat,
- legalább 8 év szakmai gyakorlat.
d) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Mûtõrészleg, részlegvezetõ
beosztására”.
4. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Belgyógyászati Részleg,
részlegvezetõ.
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest.
b) Az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Belgyógyászati Részleg, részlegvezetõ feladata alkalmazás
esetén:
- Irányítja a belgyógyászati részleg telepítését, berendezését, kialakítja mûködési rendjét,
- Részt vesz a belgyógyászati típusú betegek osztályozásában, a belprofilú elsõ orvosi és szakorvosi segélynyújtás
végrehajtásában,
- Felel a fektetõben elhelyezett sérültek és betegek ellátásáért, szállításra történõ elõkészítéséért, a gyógyultak csapatukhoz való visszairányításáért.
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c) A pályázat feltételei:
- általános orvosi diploma,
- belgyógyászat szakvizsga
- legalább 2 éves szakmai vezetõi és szervezési gyakorlat,
- legalább 8 év szakmai gyakorlat.
d) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Belgyógyászati Részleg,
részlegvezetõ beosztására”.
5. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Egészségvédelmi Részleg,
részlegvezetõ.
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest.
b) Az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Egészségvédelmi Részleg, részlegvezetõ feladata alkalmazás
esetén:
- Irányítja az egészségvédelmi, fürdetõ-fertõtlenítõ részleg telepítését, berendezését, kialakítja mûködési rendjét.
- Részt vesz a kijelölt települési hely közegészségügyi-járványügyi felderítésében.
- Felel a folyamatos közegészségügyi és járványügyi felderítésért a dandár harcászati-hadmûveleti területén.
- Kidolgozza a járványvédelmi rendszabályokat, részt vesz a járványvédelmi feladatok végrehajtásában.
- Felkészíti a fürdetõ-fertõtlenítõ raj állományát fürdetõ-fertõtlenítõ, személyi-, és ruházati mentesítési feladatok
végrehajtására.
c) A pályázat feltételei:
- általános orvosi diploma,
- közegészségtan-járványtan, vagy megelõzõ orvostan szakvizsga,
- legalább 2 éves szakmai vezetõi és szervezési gyakorlat,
- legalább 8 év szakmai gyakorlat.
d) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Egészségvédelmi Részleg,
részlegvezetõ beosztására”.
6. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Gyógyszer és Vérellátó
Részleg, részlegvezetõ.
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Gyógyszer és Vérellátó Részleg, részlegvezetõ feladata alkalmazás esetén:
- Irányítja a részleg telepítését, berendezését, kialakítja mûködési rendjét,
- Tervezi, szervezi a vér-, vérkészítmények igénylését, utánpótlását,
- Ellenõrzi a beérkezõ, és kiadásra kerülõ vér-, vérkészítményeket, azok tárolását, felhasználását, a szükséges okmányok
vezetését, a nyilvántartást,
- Részt vesz a helyzetjelentés elkészítésében.
c) A pályázat feltételei:
- általános orvosi diploma,
- transzfuziológia szakvizsga, vagy szakvizsga jelölt,
- legalább 8 év szakmai gyakorlat.
d) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Gyógyszer és Vérellátó
Részleg, részlegvezetõ beosztására”.
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B) Egyéb követelmények a pályázatok benyújtásával kapcsolatosan.
1. A pályázatnak tartalmazni kell:
- a pályázó szakmai önéletrajzát,
- az Orvosok Országos Nyilvántartásba vételérõl szóló igazolvány másolatát,
- mûködési nyilvántartás megújításáról szóló határozat másolatát,
- a végzettséget, képzettséget és nyelvismeretet tanúsító okiratok hiteles másolatait,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagába való betekintéshez a bírálóbizottság részérõl.
2. A pályázat benyújtásának határideje: a Honvédelmi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
3. A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ 1134 Budapest, Lehel u. 35-37.
A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak megfelelõen az MH HEK parancsnoka által kijelölt bizottság
bírálja el a jelentkezési határidõ lejártát követõ 15 napon belül.
A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálást követõ 30 napon belül írásos értesítést kapnak.
Valamennyi pályázat titkosan kezelendõ, azok tartalma csak az érintettek elõzetes hozzájárulásával hozhatók
nyilvánosságra.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információt az MH HEK ad (tel.: 236-5153).
***
Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK) parancsnoka (MH egészségügyi
fõnök) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
49. § (1) és (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése
alapján pályázatot hirdet az MH HEK alábbi századosi rendfokozattal rendszeresített beosztásaira:
A) Általános feltételek:
1. A beosztások adatai:
- Beosztásba történõ kinevezés: határozatlan idõtartamú, szerzõdéses jogviszony esetében határozott idejû
- Beosztási illetményfokozat: I/III.
- Rendszeresített rendfokozat: százados.
- Munkaköri fizetési osztály: H-J (amennyiben közalkalmazottal is betölthetõ).
2. A pályázat általános feltételei:
- egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság,
- nyelvi követelmény: állami vagy államilag elismert C típusú középfokú nyelvvizsga (angol, német, francia),
- egyetemi végzettség,
- katonai szolgálat vállalása,
- nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés,
- köztisztviselõknél és közalkalmazottaknál erkölcsi bizonyítvány,
- külföldi szolgálat vállalása.
3. A pályázatok elbírálása során elõnyt jelent:
- a beosztás ellátásához szükséges diploma mellett más szakmai humán profilú egyetemi végzettség,
- jártasság béke és háborús egészségügyi ellátás szervezésében és irányításában,
- kommunikációs készség, jó szervezõi és tárgyalóképesség,
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- szakvizsga,
- egyéb idegennyelv ismeret,
- a Hjt. és Hszt. szerinti hivatásos, vagy szerzõdéses szolgálati viszony.
4. A Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály beosztásaira pályázók általános feladatai:
- A sérültek, betegek magas színvonalon történõ ellátása érdekében szakképzettségének megfelelõ szakmai tevékenység folytatása az Állami Egészségügyi Központban és egyéb egészségügyi intézetben.
- A katonai szervezeteknél az egészségügyi biztosításban való részvétel.
- A külföldi missziós feladatok során a magyar, illetve többnemzetiségû egészségügyi alegységeknél, tábori egészségügyi intézeteknél szakorvosi munka végzése.
- Hazai és külföldi katonai, nyelvi, egészségügyi szakmai felkészítéseken, kiképzéseken, továbbképzéseken való
részvétel.
5. A Dandár Egészségügyi Központ beosztásaira pályázók általános feladatai:
- Végzi a beosztásából adódó szakfeladatokat, részt vesz az egészségügyi biztosítási feladatok végrehajtásában,
- A sérültek, betegek magas szakmai színvonalon történõ ellátása érdekében, az Állami Egészségügyi Központban
és egyéb egészségügyi intézetben készül a szakfeladatainak végrehajtására, klinikai gyakorlatának szintentartására,
- Részt vesz a hazai, külföldi katonai, nyelvi és egészségügyi szakmai felkészítéseken, kiképzéseken és továbbképzéseken.
6. A Dandár Egészségügyi Központ beosztásaira pályázók további általános feladatai alkalmazás esetén:
- Részt vesz a funkcionális részleg telepítésében,
- Végzi a munkaköri leírásában meghatározott, funkcionális részleg szerinti szakorvosi feladatokat.
- Vezeti, ellenõrzi a betegdokumentációt.
7. A beosztások ellátására pályázhatnak mindazon magyar állampolgárok, akik a pályázati feltételben írt követelményeknek megfelelnek.
B) A pályázatra kiírt beosztások részletes adatai:
1. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, alorvos (5
beosztás).
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest.
b) A pályázat feltételei:
- általános orvosi diploma,
- szakvizsga: traumatológia, sebész, ortopédia, aneszteziológia és intenzív terápia, oxyológia és sûrgõsségi orvostan, háziorvostan, foglalkozás-orvostan szakvizsga bármelyike, traumatológia, sebész, ortopédia esetén szakorvos jelöltnek is,
- legalább 4 év szakmai gyakorlat.
c) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, alorvos
beosztására”.
2. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Átvevõ-osztályozó részleg,
orvos (részlegvezetõ helyettes).
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest.
b) Dandár Egészségügyi Központ, Átvevõ-osztályozó részleg, orvos (részlegvezetõ helyettes) feladata alkalmazás esetén:
- A telepíthetõ dandár egészségügyi központ átvevõ-osztályozó részlege mûködési feltételeinek kidolgozásában, a
folyamatos mûködtetéshez szükséges anyagi-technikai eszközök biztosításában való részvétel.
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- A dd. eü. kp.-hoz érkezõ sérültek, betegek fogadása (segélynyújtás formájának, sürgõsségi fokának, ellátó funkcionális részleg meghatározása), szállítási (következõ ellátási szint, szállítóeszk. meghatározásával) osztályozás, segélynyújtás.
- A dd. eü. kp. egyéb funkcionális részlegeiben szükség esetén a belgyógyász szakorvosi feladatok végzése.
c) A pályázat feltételei:
- általános orvosi diploma,
- belgyógyász szakvizsga, vagy szakorvos jelölt.
d) Elõnyt jelent:
- szakmai, vezetõi gyakorlat,
- szakirányú szakvizsga,
- egyéb, elsõsorban aneszteziológia és intenzív terápia vagy oxyológia és sûrgõsségi orvostan szakvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Átvevõ-osztályozó
Részleg, orvos (részlegvezetõ helyettes) beosztására”.
3. Az ellátandó beosztás megnevezése: az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Átvevõ-osztályozó Részleg,
orvos.
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) A Dandár Egészségügyi Központ, Átvevõ-osztályozó Részleg, orvos feladata alkalmazás esetén:
- A dd. eü. kp.-hoz érkezõ sérültek, betegek fogadása (segélynyújtás formájának, sürgõsségi fokának, ellátó funkcionális részleg meghatározása), szállítási (következõ ellátási szint, szállítóeszk. meghatározásával) osztályozás, segélynyújtás,
c) A pályázat feltételei:
- általános orvosi diploma,
- aneszteziológia és intenzív terápia szakvizsga, vagy szakorvos jelölt.
d) Elõnyt jelent:
- szakmai gyakorlat,
- szakirányú szakvizsga,
- egyéb, elsõsorban oxyológia és sûrgõsségi orvostan szakvizsga,
- egyéb nyelvvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Átvevõ-osztályozó
Részleg, orvos beosztására”.
4. Az ellátandó beosztás megnevezése: az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Mûtõrészleg, orvos (részlegvezetõ helyettes).
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest.
b) Dandár Egészségügyi Központ, Mûtõrészleg, orvos (részlegvezetõ helyettes) feladata alkalmazás esetén:
- A telepíthetõ dandár egészségügyi központ mûtõrészlege mûködési feltételeinek kidolgozásában, a folyamatos
mûködtetéshez szükséges anyagi-technikai eszközök biztosításában való részvétel,
- Alkalmazás esetén a mûtõ-kötözõ blokkban az élet-, végtag és funkciómentõ sebészeti beavatkozások végzése.
c) A pályázat feltételei:
- általános orvosi diploma,
- traumatológia, ortopédia szakvizsga vagy szakorvos jelölt.
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d) Elõnyt jelent:
- szakmai gyakorlat,
- szakirányú szakvizsga,
- egyéb, elsõsorban sebészet szakvizsga,
- egyéb nyelvvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Mûtõrészleg, orvos
(részlegvezetõ helyettes) beosztására”.
5. Az ellátandó beosztás megnevezése: az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Mûtõrészleg, orvos
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) A pályázat feltételei:
- általános orvosi diploma,
- sebészet szakvizsga vagy szakorvos jelölt.
c) Elõnyt jelent:
- szakmai gyakorlat,
- szakirányú szakvizsga,
- egyéb, elsõsorban traumatológia, orthopedia szakvizsga.
d) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Mûtõrészleg, orvos beosztására”.
6. Az ellátandó beosztás megnevezése: az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Mûtõrészleg, orvos (3 beosztás).
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest.
b) Dandár Egészségügyi Központ, Mûtõrészleg, orvos feladata alkalmazás esetén:
- A mûtõ-kötözõ blokkban, szükség esetén egyéb funkcionális részlegben az ellátandó betegek részére a mûtéti
érzéstelenítés meghatározása, az érzéstelenítés elvégzése, a beteg állapotának folyamatos ellenõrzése a mûtét alatt.
c) A pályázat feltételei:
- általános orvosi diploma,
- aneszteziológia, intenzív terápia szakvizsga vagy szakorvos jelölt.
d) Elõnyt jelent:
- szakmai gyakorlat,
- szakirányú szakvizsga,
- egyéb szakvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Mûtõrészleg, orvos beosztására”.
7. Az ellátandó beosztás megnevezése: az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Belgyógyászati Részleg,
orvos (részlegvezetõ helyettes).
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest.
b) Dandár Egészségügyi Központ, Belgyógyászati Részleg, orvos (részlegvezetõ helyettes) feladata alkalmazás
esetén:
- A telepíthetõ dandár egészségügyi központ belgyógyászati részlege mûködési feltételeinek kidolgozásában, a folyamatos mûködtetéshez szükséges anyagi-technikai eszközök biztosításában való részvétel.
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- Alkalmazás esetén, a dd. eü. kp.-hoz érkezõ pszichiátriai típusú megbetegedésben szenvedõk járóbeteg ellátása.
- A dd. eü. kp. különbözõ funkcionális részlegeiben a fekvõbetegek részére pszichiátriai szakellátás nyújtása, konzílium biztosítása.
c) A pályázat feltételei:
- általános orvosi diploma,
- pszichiátria szakvizsga vagy szakorvos jelölt.
d) Elõnyt jelent:
- szakmai gyakorlat,
- szakirányú szakvizsga,
e) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Belgyógyászati Részleg,
orvos (részlegvezetõ helyettes) beosztására”.
8. Az ellátandó beosztás megnevezése: az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Diagnosztikai Részleg, orvos
(részlegvezetõ helyettes).
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Dandár Egészségügyi Központ, Diagnosztikai Részleg, orvos (részlegvezetõ helyettes) feladata alkalmazás
esetén:
- A telepíthetõ dandár egészségügyi központ diagnosztikai részlege mûködési feltételeinek kidolgozásában, a folyamatos mûködtetéshez szükséges anyagi-technikai eszközök biztosításában való részvétel.
- A dd. eü. kp. különbözõ funkcionális részlegeiben rtg .vizsgálat végzése, értékelése.
c) A pályázat feltételei:
- általános orvosi diploma,
- radiológia szakvizsga vagy szakorvos jelölt.
d) Elõnyt jelent:
- szakmai gyakorlat,
- szakirányú szakvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Diagnosztikai Részleg, orvos
(részlegvezetõ helyettes) beosztására”.
9. Az ellátandó beosztás megnevezése: az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Gyógyszer és vérellátó
Részleg, gyógyszerész (részlegvezetõ helyettes).
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest.
b) Dandár Egészségügyi Központ, Gyógyszer és vérellátó Részleg, gyógyszerész (részlegvezetõ helyettes) feladata alkalmazás esetén:
- Tervezi, szervezi az egészségügyi anyagok igénylését, utánpótlását.
- Elkészíti az igényléseket mind a funkcionális részlegek, mind az alárendelt segélyhelyek vonatkozásában.
- Ellenõrzi a beérkezõ, és kiadásra kerülõ gyógyszereket és más egészségügyi anyagokat, a vér-, vérkészítmények
beszerzését, azok tárolását, felhasználását, a szükséges okmányok vezetését, az anyagnyilvántartást.
- Megszervezi az orvosi mûszerek és eszközök kisjavítását, közép-, és nagyjavításra szállíttatását.
- Részt vesz a helyzetjelentés elkészítésében.
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c) A pályázat feltételei:
- gyógyszerész diploma, pályakezdõnek is.
d) Elõnyt jelent:
- szakmai gyakorlat,
- szakgyógyszerész szakvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Gyógyszer és vérellátó
Részleg, gyógyszerész (részlegvezetõ helyettes) beosztására”.
10. Egyéb követelmények a pályázatok benyújtásával kapcsolatosan:
a) A pályázatnak tartalmazni kell:
- a pályázó szakmai önéletrajzát,
- a végzettséget, képzettséget és nyelvismeretet tanúsító okiratok hiteles másolatait,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagába való betekintéshez a bírálóbizottság részérõl.
b) A pályázat benyújtásának határideje: a Honvédelmi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
c) A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ 1134 Budapest, Lehel u. 35-37.
A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak megfelelõen az MH HEK parancsnoka által kijelölt bizottság
bírálja el a jelentkezési határidõ lejártát követõ 15 napon belül.
A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálást követõ 30 napon belül írásos értesítést kapnak.
Valamennyi pályázat titkosan kezelendõ, azok tartalma csak az érintettek elõzetes hozzájárulásával hozható nyilvánosságra.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információt az MH HEK ad. (tel: 236-5153).
***
Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselõ-Testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. §-ának (2) bekezdése, valamint a 233/2000. (XII. 23.)
Korm. rendelet és a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján pályázatot hirdet az intézményvezetõi feladatkör ellátására
közalkalmazotti kinevezéssel és határozott idejû - 5 évre szóló - magasabb vezetõi megbízással.
Az intézmény neve: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata (székhely: 1163 Budapest, Tekla u. 2/c.).
Az intézményvezetõ feladatai:
- Budapest Fõváros XVI. ker. Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézetének és Gondozóhálózatának, valamint az
egészségügyi alapellátás vezetése,
- felelõs a betegellátás, gondozás, a szakma szabályai és etikai követelményei, valamint a vonatkozó jogszabályok
teljes körû teljesítéséért, az ellátás feltételeinek biztosításáért,
- felelõs a szakellátás és alapellátás tevékenységének rövid- és középtávú tervéért, a szükségleteknek megfelelõ humán erõforrás biztosításáért, az ellátások dokumentációjának folyamatos, naprakész, szakszerû vezetéséért, validitásáért, a rendelések, betegellátás rendjének kialakításáért és megvalósításáért,
- az intézménynek a hatályos jogszabályokban, a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban, az intézményt fenntartó
határozataiban, a szakmai követelményekben megfogalmazottaknak megfelelõ folyamatos és gazdaságos mûködtetése,
- az intézmény szakmai és mûködési terveinek elõkészítése, egyeztetése és megvalósítása,
- Budapest XVI. kerület lakosságának egészségi állapotát figyelembe vevõ hatékony szolgáltatások kialakítása,
- a hosszú távú stabil gazdálkodás feltételeinek, az intézményi mûködés hatékonyságának folyamatos biztosítása.
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Pályázati feltételek:
- büntetlen elõélet, továbbá
- (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettség, és
- egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés, valamint,
- legalább 5 éves vezetõi gyakorlat
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- orvosi diploma és szakorvosi képesítés.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
- képesítési okiratának/okiratainak másolatát,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- a legalább 5 éves vezetõi gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást,
- az intézmény jövõjét érintõ részletes szakmai koncepciót,
- nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az Elõkészítõ Bizottság, valamint a Budapest Fõváros XVI. ker. Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága és Képviselõ-testülete megismerje és
abba betekintsen,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy Budapest Fõváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselõ-testülete a pályázat
elbírálására vonatkozó elõterjesztést nyilvános, vagy zárt ülés keretében tárgyalja.
A pályázati eljárás részletes szabályait a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet foglalja magába.
A megbízás idõtartama: 5 év.
A megbízás kezdõ napja: 2008. április 1.
A pályázat benyújtásának feltételei, a pályázati eljárás lefolytatására, a juttatásokra vonatkozó és egyéb információk:
- a pályázatoknak zárt borítékban, legkésõbb a pályázati felhívásnak az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl számított 15. nap 13 óráig kell beérkeznie Budapest Fõváros XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szociális és Egészségügyi Ügyosztályához, a 1163 Budapest, Havashalom u. 43. szám alatti címre, „Pályázat a
KESZ intézményvezetõi álláshelyére” jeligével ellátva,
- a pályázat kiírója hiánypótlási lehetõséget nem biztosít,
- a pályázatokat a benyújtás határidejétõl számított 30 napon belül - a felkért elõkészítõ bizottság valamint a kiíró
Egészségügyi és Szociális Bizottságának véleményezését követõen - a Képviselõ-testület bírálja el,
- a munkakör 2008. április 1. napjától tölthetõ be,
- bérezés és juttatás: az intézményvezetõ illetménye a Kjt. szerinti garantált összegben kerül meghatározásra. A garantált összegen felül, havi rendszerességû - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész megállapításáról a Képviselõ-testület dönt,
- a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelõ pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
***
A Kenézy Kórház Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetõje pályázatot hirdet a Belgyógyászati
Osztály osztályvezetõ fõorvosi beosztásának ellátására. Az egészségügyi intézmény megnevezése: Kenézy Kórház
Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (a továbbiakban: Kenézy Kórház Kft).
Betöltendõ munkakör és vezetõi beosztás: szakorvos munkakörbe határozatlan idõre szóló munkaviszony létesítésével egyidejûleg, osztályvezetõ fõorvosi beosztás (mely vezetõi megbízásnak minõsül) ellátása. A vezetõi megbízás
határozatlan idõre szól.
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Ellátandó feladatok: a Belgyógyászati Osztály felelõs vezetõjeként ellátja a belgyógyászat fekvõ-, és járóbeteg
szakellátás területén a jogszabályokban, a Kórház szervezeti és mûködési szabályzatában, illetve ügyeleti-készenléti
szabályzatában meghatározott feladatokat.
A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázatot zárt borítékban „Pályázat a Kenézy Kórház Kft. Belgyógyászati
Osztályának osztályvezetõ fõorvosi beosztásának ellátására” megjelöléssel 8 példányban kell benyújtani személyesen
vagy postai úton.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás és további információ Dr. Lampé Zsolt, orvos-igazgatótól kérhetõ [4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. tel.: 06 (52) 511-818)].
A pályázat benyújtásának helye: a Kenézy Kórház Kft. 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26., Dr. Ónodi-Szûcs Zoltán,
ügyvezetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történt megjelenéstõl számított 15 nap.
A pályázatok elbírálása: a pályázatról az ügyvezetõ legkésõbb a szakmai kollégium véleményét követõ 30 napon belül
dönt.
A pályázati eljárás a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a 13/2002. (II. 28.) EüM rendelet elõírásai szerint
történik, a pályázatok elbírálására az elõkészítõ bizottság, az orvosi kamara, a Belgyógyászati Szakmai Kollégium, valamint a szakmai vezetõ testület véleményezését követõen kerül sor.
Pályázati feltételek:
- büntetlen elõélet,
- orvostudományi egyetemi végzettség,
- belgyógyászat szakorvosi szakképesítés,
- legalább tíz éves belgyógyászati szakorvosi gyakorlat.
Elõnyt jelenthet:
- legalább 3 éves vezetõi tapasztalat,
- a pályázati feltételként megjelölt szakorvosi szakképesítésen túl, további szakorvosi szakképesítés, vagy ráépített
szakképesítés megléte,
- szakorvos képzésben eltöltött szakmai tapasztalat, vagy tudományos tevékenység, publikáció,
- kiemelt EU-nyelvek valamelyikébõl (angol/francia/német) államilag elismert, középfokú „C” típusú nyelvvizsga.
Munkabér és egyéb juttatások megállapítása: megállapodás szerint.
A beosztás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázathoz csatolandó:
- részletes sz.ö.,
- beosztás ellátására vonatkozó szakmai elképzelések, vezetõi és szakmai program,
- végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést illetve nyelvtudást igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolata,
- szakmai gyakorlatot, illetve orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói igazolások),
- 3 hónapnál nem régebbi e.b.,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevõk a pályázat anyagát megismerhetik
***
A Kenézy Kórház Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetõje pályázatot hirdet a Sürgõsségi Betegellátó Osztály osztályvezetõ fõorvosi beosztásának ellátására
Az egészségügyi intézmény megnevezése: Kenézy Kórház Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (a továbbiakban: Kenézy Kórház Kft).
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Betöltendõ munkakör és vezetõi beosztás: szakorvos munkakörbe határozatlan idõre szóló munkaviszony létesítésével egyidejûleg, osztályvezetõ fõorvos beosztás (mely vezetõi megbízásnak minõsül) ellátása. A vezetõi megbízás
határozatlan idõre szól.
Ellátandó feladatok: a Sürgõsségi Betegellátó Osztály felelõs vezetõjeként ellátja a sürgõsségi betegellátás területén a jogszabályokban és a Kórház szervezeti és mûködési szabályzatában, illetve ügyeleti-készenléti szabályzatában
meghatározott feladatokat.
A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázatot zárt borítékban „Pályázat Kenézy Kórház Kft. Sürgõsségi Betegellátó Osztály osztályvezetõ fõorvosi beosztásának ellátására” megjelöléssel 8 példányban kell benyújtani személyesen
vagy postai úton.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás és további információ az orvos-igazgatótól kérhetõ (4043 Debrecen, Bartók
Béla út 2-26. tel.: 06 (52) 511-818).
A pályázat benyújtásának helye: a Kenézy Kórház Kft. 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26., Dr. Ónodi-Szûcs Zoltán,
ügyvezetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történt megjelenéstõl számított 15 nap.
A pályázatok elbírálása: a pályázatról az ügyvezetõ legkésõbb a szakmai kollégium véleményét követõ 30 napon belül
dönt.
A pályázati eljárás a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a 13/2002. (II. 28.) EüM rendelet elõírásai szerint
történik, a pályázatok elbírálására az elõkészítõ bizottság, az orvosi kamara, az Oxyológiai-Sürgõsségi, Honvéd- és
Katasztrófaorvostan Szakmai Kollégium, valamint a szakmai vezetõ testület véleményezését követõen kerül sor.
Pályázati feltételek:
- büntetlen elõélet,
- orvostudományi egyetemi végzettség,
- belgyógyász vagy sürgõsségi orvostan szakorvosi szakképesítés,
- sürgõsségi betegellátás területén szerzett gyakorlat.
Elõnyt jelenthet:
- a pályázati feltételként megjelölt szakorvosi szakképesítésen túl, további szakorvosi szakképesítés, vagy ráépített
szakképesítés.
Munkabér és egyéb juttatások megállapítása: megállapodás szerint.
A beosztás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázathoz csatolandó:
- részletes szakmai önéletrajz,
- a beosztás ellátására vonatkozó szakmai elképzelések, vezetõi és szakmai program,
- végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, illetve nyelvtudást igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolata,
- szakmai gyakorlatot, illetve orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói igazolások),
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részvevõk a pályázati anyagát megismerhetik.
***
Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselõtestülete (2120 Dunakeszi, Fú út 25.) pályázatot hirdet Dunakeszi Város
Önkormányzatának Szakorvosi Rendelõintézete (2120 Dunakeszi, Fõ út 75-81.) részállású igazgatói munkakör betöltésére.
Ellátandó fõbb feladatok:
- Dunakeszi-Göd-Fót lakosai járóbeteg szakellátásának megszervezése, biztosítása.
- Dunakeszi Város Önkormányzatának döntése alapján a Szakorvosi Rendelõintézet szervezeti forma átalakítása,
gazdaságosabbá tétele.
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Pályázati feltételek: a megbízás 1 évre szól.
A megbízás feltételét a 13/2002. (III. 28.) EüM rend. tartalmazza.
Feltételek:
- büntetlen elõélet,
- közgazdaságtud. vagy egyéb egyetemi végzettség és egészségügyi (szak)menedzseri vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés, valamint
- legalább 5 éves vezetõi gyakorlat (2 év a járóbeteg ellátás területén, 3 év piaci szférában eltöltött gyakorlat).
A pályázathoz csatolandó:
- a pályázó szakmai életrajza,
- a büntetlen elõéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (kivéve, ha jelenleg is vezetõként dolgozik),
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,
- iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy megbízása esetén a beosztás betöltéséig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét
teljesíti,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó elõterjesztést a Képviselõ-testület és Bizottsága
nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 nap.
A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtási határidejét követõ 30 nap.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Bérezés: Kjt. alapján.
A beérkezett pályázatokat a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a Szociális és Egészségügyi
Bizottság véleményezi, a Képviselõ-testület dönt.
Az állás betölthetõ: 2008. április 1-jétõl.
A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani Kecskeméthy Gézához, Dunakeszi Város polgármesterének
címezve, 2120 Dunakeszi, Fõ út 25. - lezárt borítékban.
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a Szakorvosi Rendelõintézet részállású igazgatói munkakör betöltésére”.
Az állással kapcsolatban felvilágosítást ad: Zákonyiné Zubi Valéria osztályvezetõ. Telefon: 06 (27) 542-874 vagy
06 (20) 579-0924.
Kazincbarcika Városi K.
K.-Ig. fõorvosa
3700 Kazincbarcika,
Május 1. út 56.

Belgyógyászati
MÁTRIX O.
osztályvezetõ fõorvos

- orv. d.,
- szakirányú szk.,
- szakorv.gy.,
- vezetési, ir.-i készségek,
- cs: részletes sz.ö.,

- b: Kjt. alapján,
- az állás a pályázati
eljárást követõen
azonnal
betölthetõ,

462

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY

A pályázatot meghirdetõ szerv Munkahely és munkakör
neve, címe
megnevezése

2. szám

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

- a szakterület ir.-ára
vonatkozó sz. elképzelések,

- az álláshoz szakember
lakás biztosított,
- további információ
és a pályázat benyújtása:
dr. Trencsényi Erzsébet
K.-Ig. fõorvos
(3700 Kazincbarcika,
Május 1. út 56.),
- t: 06 (48) 514-801

- az orv. d., szv.biz.,
mûködési nyilvántartás
hiteles másolata,
- tud. munkák, elõadások,
közlemények jegyzéke,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- nyilatkozat az elbírálásban résztvevõk betekintési jogáról
Pest Megyei Flór Ferenc K.
fõig. fõorvosa
2143 Kistarcsa,
Semmelweis tér 1.

Bõrgyógyászati O.
osztályvezetõ fõorvos
Feladata: az O. munkájának
megszervezése
és zavartalan mûködtetése

- bõrgyógyászat szv.,
- legalább 5 éves,
a szakterületen szerzett gy.,
- vez.gy.,
- tud. munkásság,
- tud. fokozat vagy
megszerzésének 3 éven
belül történõ vállalása,
- e: allergológia és kl.-ai
immunológia ráépített szv.,
- cs: részletes sz.ö.,
- tud. munkák, publikációk
jegyzéke,
- sz. koncepció,
- d. másolata,
- szv.biz.-ok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi
e.b. vagy arról szóló
nyilatkozat, hogy a pályázó
ennek meglétéhez kötött
m.-körben dolgozik,
- nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagot
az eljárásban résztvevõk
megismerhetik

- b: Kjt. alapján,
megegyezés szerint,
- h: a megjelenést követõ
30 nap,
- e.h.: a Szakmai
Kollégium véleményét
követõ 30 nap,
- az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ,
- pályázatok benyújtása:
dr. Bedros J. Róbert
Ph.D. fõig. fõorvos fõtanácsoshoz a K. címére
(2143 Kistarcsa,
Semmelweis tér 1.)

Kanizsai Dorottya K.
fõig.-ja
8800 Nagykanizsa,
Szekeres József út 2-8.

Sürgõsségi
Betegellátó O.
vezetõ fõorvos
Feladata: az SBO ir.-a,
vezetése, a munkaterület
megszervezése

- orv. d.,
- sürgõsségi orvostan vagy
azzal egyenértékû szk.,
mindkettõhöz:
- cs: rövid sz. program,
- szervezési és vezetési
elképzelések,
- részletes sz.ö.,
- orv. d. és szv.biz.
másolata,

mindkettõhöz:
- b: Kjt., valamint
megegyezés szerint+
vezetõi pótlék,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül,
- e.h.: a szakmai
kollégium által megküldött
véleményt követõ
2 héten belül,
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- OONY-ba történt
felvétel igazolása,
- tud. közlemények
másolata,
- elõadások jegyzéke
(amennyiben van),
- kötelezõ folyamatos
továbbképzési idõszak
teljesítését igazoló
okirat másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- beleegyezõ nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagot a pályázat
elbírálásában résztvevõk
megismerhessék

- az állás betöltésének idõpontja: az elbírálást követõ
hónap 1. napjától,
- pályázatok benyújtása:
dr. Kovács József fõig.-nak
címezve a K. címére
(8800 Nagykanizsa,
Szekeres József út 2-8.),
- a pályázattal kapcsolatban
felvilágosítás a fõig.-tól
kérhetõ
a 06 (93) 502-090-es telefonszámon

- orv. d.,
- szakirányú szk.,
- több éves sz.gy.,
- vezetési ismeret,
- e: tud. tev., nyi

A Baranya Megyei Kórház (7623 Pécs, Rákóczi u. 2.) fõigazgatója pályázatot hirdet orvos-igazgatói állás betöltésére.
Ellátandó feladat: a Baranya Megyei Kórház Fõigazgatója közvetlen irányítása mellett -az intézményben nyújtott
orvosi és intézeti gyógyszerészi tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása, az intézmény minõségirányítási rendszerének koordinálása. Önálló vezetõi munkakör.
Pályázati feltételek:
- büntetlen elõélet,
- orvostudományi egyetemi végzettség,
Elbírálásnál elõnyt jelent:
- egészségügyi menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett
képesítés,
- felsõvezetésben szerzett gyakorlat
- minõségirányítás-minõségbiztosítási ismeretek
A 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében az 1. § (1) bekezdés b) pontjában elõírt képesítési
feltétel alól a fenntartó felmentést adhat, ha a pályázó (jelölt) a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek a kinevezés (megbízatás) adásától számított öt éven belül történõ megszerzését.
Pályázatnak tartalmaznia kell:
- pályázó legfontosabb személyi adatait (kézzel, illetve géppel írt önéletrajz),
- pályázó szakmai életrajzát, tudományos munkáinak felsorolását,
- pályázó jelenlegi munkakörét, beosztását,
- képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatát,
- a munkakör betöltéséhez kapcsolódó vezetõi programot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- hozzájáruló nyilatkozatot, hogy a pályázatot elbíráló hatóságok a pályázati anyagot megismerhessék.
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Pályázat benyújtásának formája és határideje:
- zárt borítékban Dr. Ruzsa Csaba fõigazgató nevére (Baranya Megyei Kórház, 7623 Pécs, Rákóczi u. 2.), az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani
- pályázat elbírálási határideje: a benyújtást követõ 15 napon belül.
Megbízás idõtartama: 5 év, mely 2008. március 1-jétõl 2013. február 28-ig tart.
Illetmény és egyéb juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a vonatkozó
rendeletek szerint.
Tolna Megyei Ö.
Balassa János K.-a
fõig. fõorvosa
7100 Szekszárd,
Béri Balogh Ádám u. 5-7.

Gastroenterologiai
profilú belgyógyászati O.
osztályvezetõ fõorvos

- orv. d.,
- gasztroenterológiai szk.,
- intervenciós gy.,
- vez. jártasság,
- e: tud. fokozat és eü.
közgazdasági v.,
- cs: részletes sz.ö.,
- v.-et igazoló okirat
hiteles másolata,
- vezetõi koncepció,
- tud. tev. jegyzéke,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- OONY-ba történt
felvétel igazolásáról
hiteles másolat,
- hozzájárulás ahhoz, hogy
a pályázatot elbírálók az
anyagot megismerhessék

- b: és lakhatás támogatása
megbeszélés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül,
- pályázatok benyújtása:
dr. Muth Lajos fõig.
fõorvoshoz a K. címére
(7100 Szekszárd,
Béri Balogh Ádám u. 5-7.)

Szob Város Önkormányzati Képviselõ-testülete pályázatot ír ki Szob Város Önkormányzata Szakorvosi Rendelõintézete fõigazgatói álláshely betöltésére.
Pályázati feltételek:
Munkahely:
- Szob Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézete (2628 Szob, Arany János u. 22.).
Beosztás: fõigazgató
Ellátandó feladatok:
- szakorvosi rendelõintézet vezetésére és mûködésére vonatkozó részletes szakmai program kidolgozása, reform intézkedések hatásainak kezelése,
- az intézmény irányítása, szervezeti egységei feladatainak meghatározása, összehangolása, ellenõrzése,
- a szakorvosi rendelõintézet alapító okiratában meghatározott szakfeladatok mûködtetése,
- orvosszakmai irányelvek meghatározása, beruházási, felújítási tervek uniós és egyéb szakmai pályázatok elõkészítése, éves költségvetés elkészítése,
- munkáltatói feladatok ellátása a szakorvosi rendelõintézet dolgozói vonatkozásában,
- munkaköri leírásban meghatározott feladatok végrehajtása,
- az egészségügyi és egyéb, az intézményt érintõ jogszabályok és utasítások végrehajtása.
Képesítés:
- a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározottak:
a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,
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b) egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítéssel, valamint
c) legalább 5 éves vezetõi gyakorlattal rendelkezik.
A 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában elõírt képesítési feltétel alól a 4. §-ban foglaltak
szerint, illetõleg a vezetõi gyakorlat megléte alól a fenntartó felmentést adhat.
Bérezés:
- a Közalkalmazotti törvény szerint.
Állás betölthetõ a fenntartó által eredményesnek minõsített pályázat elbírálását követõ hónap elsõ napjától.
A magasabb vezetõi beosztás ellátására történõ megbízás 5 évre szól, mely több alkalommal meghosszabbítható.
A pályázathoz csatolni kell:
- a szakorvosi rendelõintézet vezetésére és mûködtetésére vonatkozó részletes szakmai programot figyelemmel a folyamatban lévõ egészségügyi reform intézkedésekre is,
- a végzettséget igazoló diploma, oklevél másolatát,
- a részletes önéletrajzot,
- a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályban rögzített bizottságok,
testület megismerje.
A pályázatot az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 napon belül kell benyújtani írásban Szob
város polgármesteréhez (Szob Város Polgármesteri Hivatal 2628 Szob, Szent Imre u. 12.) az elõírt feltételek dokumentálása, illetve csatolása mellett.
A pályázatot lezárt borítékban „fõigazgatói pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázat benyújtásának határidejét követõ 30 nap.
A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítást Kempfné Dudás Hilda jegyzõnél a (06) 27/570-690-es számon lehet
kérni.
***
Szob Város Önkormányzati Képviselõ-testülete pályázatot ír ki Szob Város Önkormányzata Szakorvosi Rendelõintézete orvos-igazgatói álláshely betöltésére.
Pályázati feltételek:
Munkahely:
- Szob Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézete (2628 Szob, Arany János u. 22.)
Beosztás: orvos-igazgató.
Ellátandó feladatok:
- Az orvos-igazgató feladatkörébe tartozik - a igazgató közvetlen irányítása mellett - a szakorvosi rendelõintézetben
nyújtott orvosi tevékenységek felügyelete és a tevékenységek összehangolása, ennek keretében különösen:
- az egészségügyi dokumentáció vezetése szabályszerûségének biztosítása és felügyelete,
- a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése,
- a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közremûködés,
- az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenõrzése,
- a szakorvosi rendelõintézet higiénés rendjének biztosítása és felügyelete,
- a szakorvosi rendelõintézetben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos minõség-ellenõrzése,
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- a szakorvosi rendelõintézetben az orvosi, asszisztensi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete, valamint
- a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott további feladatok ellátása,
- pályázatok figyelése, megismerése, illetve közremûködés a pályázatok elkészítésében
Képesítés:
- a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak:
a) orvostudományi egyetemi végzettséggel, szakorvosi képesítéssel, valamint a megelõzõ 10 évben legalább 5 év
gyakorló orvosi tevékenységgel,
b) egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítéssel vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel, valamint
c) legalább 3 éves vezetõi gyakorlattal rendelkezik.
A 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában elõírt képesítési feltétel alól a 4. §-ban foglaltak
szerint, illetõleg a vezetõi gyakorlat megléte alól felmentést az intézeti vezetõ javaslata alapján a fenntartó adhat.
Az (1) bekezdés b) és c) pontjában elõírt feltételek alól együttesen is adható felmentés.
Bérezés:
- a Közalkalmazotti törvény szerint.
Állás betölthetõ a fenntartó által eredményesnek minõsített pályázat elbírálását követõ hónap elsõ napjától.
A vezetõi beosztás ellátására történõ megbízás 5 évre szól, mely több alkalommal meghosszabbítható.
A pályázathoz csatolni kell:
- a szakorvosi rendelõintézet vezetésére és mûködtetésére vonatkozó részletes szakmai programot figyelemmel a folyamatban lévõ egészségügyi reform intézkedésekre is,
- a végzettséget igazoló diploma, oklevél másolatát,
- MOK tagság igazolását,
- Orvosok Országos Nyilvántartásba Vételérõl szóló igazolvány másolatát,
- a részletes önéletrajzot,
- a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályban rögzített bizottságok,
testület megismerje.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelenthet:
- röntgen diagnosztika-ultrahang szakorvosi,
- szemész szakorvosi,
- pszichiáter szakorvosi,
- sebész-traumatológus szakorvosi
végzettség.
A pályázatot az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani írásban
Szob város polgármesteréhez (Szob Város Polgármesteri Hivatal 2628 Szob, Szent Imre u. 12.) az elõírt feltételek dokumentálása, illetve csatolása mellett.
A pályázatot lezárt borítékban „orvos-igazgatói pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázat benyújtásának határidejét követõ 30 nap.
A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítást Kempfné Dudás Hilda jegyzõnél a 27/570-690-es számon lehet
kérni.
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Komárom-Esztergom
Megyei Ö.
Szent Borbála K.
fõig.-ja
2800 Tatabánya,
Dózsa Gy. u. 77.

- anaesth. intenzív
therapias szv.,
- 10 éves sz.gy.,
- e: manuális szakmában
szerzett szk.,
- cs: v.-et igazoló
okmányok másolata,
- mûködési biz.,
- OONYI másolata,
- mûködési nyilvántartás
érvényesítésérõl szóló
határozat,
- mûködési nyilvántartásba
vételrõl szóló igazolás,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- részletes sz.ö.,
- elõadások
és publikációk listája,
- hozzájárulás a pályázati
anyag elbírálásában
résztvevõk betekintési
jogához

- b: Kjt., illetve megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- az állás a szakmai
kollégium állásfoglalását
követõ 30 napon belül
tölthetõ be,
- pályázatok benyújtása:
a Fõig. Titkárságra, Benkõ
Zoltán fõig.-hoz
(2800 Tatabánya,
Dózsa Gy. u. 77.),
- t: 06 (34) 515-444

Közpi. Mûtõ
független mûtõvezetõ

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. 5. Pf.: 1046 pályázati felhívása.
Munkahely és munkakör megnevezése:
Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza (2316 Tököl, Ráckevei u. 6.) fõigazgató fõorvos.
Feladata: a fogvatartottak járó- és fekvõbeteg szakellátását nyújtó országos hatáskörû intézmény vezetése, irányítása,
a fõigazgató fõorvosi teendõk ellátása.
Pályázati feltételek:
- a 13/2002. (III. 28.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelõ képesítés (orvostudományi egyetemi végzettség,
egészségügyi szakmenedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett,
illetve ezzel azonos képesítés),
- legalább 5 éves vezetõi gyakorlat,
- magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés, egészségi,
pszichikai, fizikai alkalmasság,
- legalább alapfokú nyelvismeret (angol, német vagy francia nyelvbõl),
- rendvédelmi, fegyveres szervezetnél szerzett tapasztalat elõnyt jelent.
Csatolandók:
- személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai elképzelések rövid vázlata,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevõk megismerhetik.
Juttatások, egyéb információk:
- a beosztás hivatásos, illetve közalkalmazotti jogviszonyban egyaránt betölthetõ,
- bérezés: Hszt. vagy Kjt. szerint,
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- pályázati határidõ: a megjelenéstõl számított 15 nap,
- elbírálási határidõ: 2008. március 30.,
- a kinevezés - 2008. május 1-jével - a foglalkoztatási jogviszonytól függõen határozott, illetve határozatlan idõre szól,
- a pályázatok benyújtása: 2 példányban a büntetés-végrehajtás országos parancsnokához (1054 Budapest, Steindl
Imre u. 8. 5 Pf.: 1046.),
- információ kérhetõ: a Személyügyi és Szociális Fõosztály vezetõjétõl (tel.: 301-8427) és az Egészségügyi Fõosztály vezetõjétõl (tel.: 301-8418).
Veszprém Megyei
Csolnoky Ferenc K-R.
fõig.-ja
8200 Veszprém,
Kórház u. 1.

mindkettõhöz:
- orv. d.,
- szakirányú szv.,
- számítógép felhasználó
szintû ismerete,
- e: jó kommunikációs
készség,
- határozott fellépés,
- 5 éves hasonló m.-körben
szerzett sz. tapasztalat,
- cs: d. másolata,
- szv.biz. másolata,
- igazolás országos
nyilvántartásba vételérõl,
- fényképes sz.ö.,
- e.b.,
- elõadások,
publikációk jegyzéke,
- az O. vez.-ével, ir.-ával
kapcsolatos elképzelései,
programja

Pszichiátriai Centrum
dobai telephelyen
pszichiáter szakorvos
(osztályvezetõ fõorvosi
megbízással)

mindkettõhöz:
- b: megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- igény esetén orvos-nõvérszállón elhelyezés,
- pályázatok benyújtása:
Bartus Péter humánerõforrás gazdálkodási O.-vezetõhöz az I. címére
(8200 Veszprém,
Kórház u. 1.)

Pszichiátriai Centrum
sümegi telephelyen
pszichiáter szakorvos
(osztályvezetõ fõorvosi
megbízással)

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra
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Budapest
Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (1023 Budapest, Frankel Leó út 25-29.) pályázati felhívásai:
Munkahely és munkakör megnevezése: Reumatológiai Rehabilitációs Osztályokra szakorvosi munkakörökbe.
Feladata: betegellátó munka az Intézet rehabilitációs fekvõbeteg osztályain és szakambulanciáin.
Az Intézet a szakirányú tudományos tevékenységhez lehetõséget nyújt.
Pályázati feltételek:
- általános orvosi diploma,
- mozgásszervi rehabilitációs és reumatológiai szakorvosi képesítés,
- büntetlen elõélet.
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Az elbírálásnál elõnyt jelent: nyelvismeret, tudományos aktivitás.
Csatolandó:
- diplomát, képesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai és személyi önéletrajz,
- nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a pályázatot bíráló bizottság is megismerhesse,
- orvosi nyilvántartás.
Juttatások és egyéb információk:
Bérezés: a Kjt. alapján, megegyezés szerint.
A pályázat beadásának határideje: a megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat lefolytatását követõ 10 napon belül.
Az állás az elbírálás után azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtása: postai úton vagy személyesen az ORFI Humánpolitikai fõelõadójánál (1023 Budapest,
II. Frankel Leó út 25-29.) Prof. Dr. Poór Gyula fõigazgató fõorvosnak címezve.
Érdeklõdni lehet: a Humánpolitikán a 433-8326-os telefonszámon.
Munkahely és munkakör megnevezése: Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet Intenzív Terápiás
Osztálya szakorvos munkakörbe, késõbb mûszakba.
Feladata: osztályos és ambuláns szakorvosi teendõk, valamint intézeti konzíliumok és akut kardiológiai esetek ellátása, autoimmun betegek belgyógyászati szövõdményeinek kezelése.
Pályázati feltételek:
- általános orvosi diploma,
- anaestehesiologiai-intenzívterápiás szakorvosi képesítés,
- belgyógyászati szakképesítés,
- büntetlen elõélet.
Az elbírálásnál elõnyt jelent: nyelvismeret, tudományos aktivitás.
Csatolandó:
- diplomát, képesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai és személyi önéletrajz,
- nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a pályázatot bíráló bizottság is megismerhesse,
- publikációs lista,
- orvosi nyilvántartás.
Juttatások és egyéb információk:
Bérezés: a Kjt. alapján, megegyezés szerint.
A pályázat beadásának határideje: a megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat lefolytatását követõ 10 napon belül.
Az állás az elbírálás után azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtása: postai úton vagy személyesen az ORFI Humánpolitikai fõelõadójánál (1023 Budapest,
II. Frankel Leó út 25-29.) Prof. Dr. Poór Gyula fõigazgató fõorvosnak címezve.
Érdeklõdni lehet: a Humánpolitikán a 433-8326-os telefonszámon.
***
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Fõvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézet (1041 Budapest, Nyár u. 103.) kórházi orvos
igazgatója pályázatot hirdet az I. Neurorehabilitációs Osztály bõvítése kapcsán (neurorehabilitációs és mozgásszervi
rehabilitációs feladatokra) rehabilitációs szakorvos részére.
Ideggyógyász-belgyógyász szakvizsga elõny.
Rehabilitációs szakvizsga, licenc vizsga hiányában annak megszerzése támogatott.
Jelentkezés: dr. Neumann Tibor kórházi orvos-igazgatónál. (t.: 369-8139., e-mail: karolyiorvosigazgato@mail.datanet.hu) vagy dr. Urbán Edina osztályvezetõ fõorvosnál (t.: 369-0666/1553, 1584-es mellék, e-mail: eurban2@freemail.hu).
XVI. Ker. Kertvárosi Eü.
Szolgálata
Ig.-ja
1163 Bp.,
Tekla u. 2/c.

gyermek fogszakorvos
- területi ellátási
kötelezettséggel

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben és a 18/2000.
(II. 25.) Korm. rend.-ben
foglaltak szerint,
- cs: 3 hónapnál nem
régebbi e.b.,
- v.-et igazoló iratok
másolata,
- személyi
és részletes sz.ö.,
- orvosi alkalmasság
igazolása

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 15 nap,
- munkábalépés a praxisjog
átvételét követõen,
2008. II. 23-tól,
- pályázatok benyújtása:
XVI. Ker. Kertvárosi Eü.
Szolgálata Titkárság:
titkarsag@szakrendelo16.hu

Fõv. Ö. Idõsek Otthona
1173 Bp.,
Pesti út 117.

szakorvos

Az állás az alábbi
szakorvos szv.-ek
valamelyikével
tölthetõ be:
- belgyógyász szakorvos
- háziorvos: a hatályos
jogszabály szerinti
háziorvosi
képesítéssel,
- cs: pályázati kérelem,
- sz.ö.,
- orv. d. vagy
hiteles másolata,
- szv.biz. vagy
hiteles másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- mûködési
nyilvántartásba vétel,
- mûködési jogosultság
a területi vezetõ szakfelügyelõ fõorvostól,
- beleegyezõ nyilatkozat,
hogy a pályázati anyagot
az elbírálásban résztvevõk
megismerjék

- b: megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl számított
30 napon belül,
- e.h.: a h. lejártát követõ
30 napon belül kerül sor,
- az állás a pályázati eljárást
követõen azonnal betölthetõ,
- érdeklõdés, valamint a szabályszerûen összeállított
pályázat leadása Panics
Vilmosné ápolási Ig.-nál
az I. címén (1174 Bp.,
Pesti út 117.),
- t: 254-0020
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Baranya megye
Baksa, Kisdér, Ócsárd, Siklósbodony, Tengeri, Téseny községek önkormányzatai pályázatot hirdetnek felnõtt és
gyermek háziorvosi állás betöltésére, területi ellátási kötelezettséggel.
Feltételek:
- a háziorvos önálló vállalkozóként, esetleg közalkalmazottként látja el az 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésben
elõírt feladatot,
- rendelkezzen mindazon feltételekkel, melyeket az 1997. évi CLIV. tv., valamint a feladat ellátására vonatkozó
egyéb egészségügyi jogszabályok elõírnak,
- az önálló vállalkozó háziorvossal az önkormányzatok a 2001. évi CVII. törvény alapján kötnek feladat ellátási
szerzõdést 10 évre,
- legalább „B” kategóriás - érvényes - gépjármûvezetõi engedély, saját személygépkocsi.
Szükség esetén összkomfortos orvosi lakás megoldható.
A pályázat benyújtása és elbírálása:
A pályázat benyújtásának helye: Körjegyzõségi Hivatal, 7834 Baksa, Petõfi u. 5.
A borítékra ráírandó: „Háziorvosi pályázat”.
- a pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl számított 15 nap,
- pályázat benyújtása írásban, hat (6) egyezõ példányban, mellékelve az orvosi diploma és a szakvizsga/szakvizsgák
fénymásolatát, ismertetve az eddigi gyakorlatot is,
- a pályázatról az Önkormányzatok a benyújtási határidõt követõ 20 napon belül együttes testületi ülésen döntenek,
- a pályázónak az Önkormányzatok együttes ülésén meg kell jelennie és szóban elõ kell adni részletes pályázati koncepcióját,
- az állás betölthetõ: 2008. április 1-jétõl.
További információ kérhetõ: Baksa, Petõfi u. 5. T.: 06 (72) 372-011. E-mail: baksakor@axelero.hu.
Egyházaskozár Községi Ö. háziorvos
7347 Egyházaskozár,
- közalkalmazotti
Fõ tér 1.
jogviszonyban,
- területi ellátási
kötelezettséggel,
- közpi. ügyeletben
és készenlétben történõ
részvétellel

- háziorvosi szv.,
- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben foglaltaknak
történõ megfelelés,
- büntetlen elõélet,
- cs: képesítést igazoló
okiratok másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- sz.ö.

- b: hatályos Kjt. szerint,
- egyéb juttatások megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül,
- az állás betölthetõ:
2008. IV. 1-jétõl,
- szolg. lakás biztosított,
- pályázatok benyújtása:
Weisz Péter polgármesterhez
az Ö. címére
(7347 Egyházaskozár,
Fõ tér 1.),
- bõvebb tájékoztatás
kérhetõ Weisz Péter
polgármestertõl
a 06 (72) 459-101-es vagy
a 06 (30) 9797-557-es telefonszámokon
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Bács-Kiskun megye
Harta Nk. Képv.-test.
6326 Harta,
Templom u. 68.

fogorvos
- területi ellátási kötelezettséggel a hartai
fogorvosi praxis ellátására
- vállalkozásban

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. szerinti képesítési
elõírásoknak való megfelelés,
- az önálló orvosi tev.-rõl
szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a 18/2000.
(II. 25.) Korm. rend.-ben
rögzített feltételek
betartásával a mûködtetési
jog megszerzése, illetve
azzal való rendelkezés,
- cs: a praxis mûködtetésére vonatkozó
részletes sz. program,
- v.-et igazoló orv. d., szv.
meglétét bizonyító okirat
vagy a fogorvosi
szakgyakorlat folytatására
jogosító okirat hiteles
másolata,
- fogorvosi alkalmassági
vizsgálat meglétét
bizonyító okirat
másolata,
- önéletrajz, sz. életút,
- a mûködtetési jog
engedélyezése feltételeinek igazolása, annak
megszerzésére vonatkozó
szándéknyilatkozat,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- hozzájárulás a pályázati
anyag elbírálásában
résztvevõknek
a megismeréshez

- h: a megjelenéstõl
számított 15 napon belül,
- e.h.: a h. lejártát követõ
10 napon belül,
- a szerzõdéskötés idõtartama: határozatlan idejû,
- a megbízás kezdõ idõpontja:
az állás az elbírálást követõen
- egyeztetés alapján - azonnal
betölthetõ,
- a praxisjog, a rendelõ és a
rendelõhöz tartozó lakás értékesítésével kapcsolatosan
dr. Kertész Ágnessel kell
megállapodni,
- t: 06 (62) 434-005;
06 (62) 434-054,
- pályázat benyújtása Harta
Nk. polgármesteréhez
(6326 Harta,
Templom u. 68.),
- t: (78) 407-002

A Kiskunfélegyházi Városi Kórház-Rendelõintézet (6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.) felvételt hirdet bõrgyógyász, reumatológus, rehabilitációs szakorvos részére.
A pályázatokat részletes személyes és szakmai önéletrajzzal, a végzettséget igazoló iratokkal a Városi Kórház-Rendelõintézet fõigazgatójához kell benyújtani.
***
A Kiskunfélegyházi Városi Kórház-Rendelõintézet Gyógyfürdõ és Rehabilitációs Központ (6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.) felvételt hirdet Belgyógyászati Osztályára belgyógyász szakorvos vagy szakvizsga elõtt álló
orvos, Gyermekosztályára gyermekgyógyász szakorvos vagy szakvizsga elõtt álló orvos részére.
A pályázatokat részletes személyes és szakmai önéletrajzzal, a végzettséget igazoló iratokkal az intézet Fõigazgatójához kell benyújtani.
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Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Ároktõ Községi Ö.
Képv.-test.
3467 Ároktõ,
Széchenyi u. 75.

háziorvos

Kazincbarcika Városi K.
K.-Ig. fõorvosa
3700 Kazincbarcika,
Május 1. út 56.

Sebészeti jellegû
MÁTRIX O.
traumatológus szakorvos

szülész-nõgyógyász
szakorvos

- licence
vagy háziorvosi szv.,
- cs: 3 hónapnál nem
régebbi e.b.,
- orv. d., szv.biz. másolata,
- önéletrajz

- b: Kjt. szerint, de vállalkozásban is megoldható,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. lejártát
követõ 15 nap,
- az állás az elbírálás után
azonnal betölthetõ,
- közpi. ügyelet Mezõcsáton,
összkomfortos szolg. lakás
biztosított,
- pályázatok benyújtása:
Vargáné Kerékgyártó Ildikó
polgármesterhez címezve
a P.H. címére
(3467 Ároktõ, Pf. 1.)
valamennyihez:
- b: Kjt. alapján,
- szükség esetén az állásokhoz lakás biztosított,
- pályázatok benyújtása:
dr. Trencsényi Erzsébet
K.-Ig. fõorvos
(3700 Kazincbarcika,
Május 1. út 56.),
- t: 06 (48) 514-801

- szv. elõtt álló orvosnak is

fül-orr-gégész szakorvos
Tolcsva Községi Ö.
Képv.-test.
3934 Tolcsva,
Szabadság tér 16.

Háziorvosi Szolgálat
(Tolcsva, Szabadság tér 8.)
háziorvos
- közalkalmazotti, vagy
vállalkozói jogviszony

- háziorvosi szv.,
- legalább 3 éves sz.gy.,
- e: belgyógyász vagy
gyermekgyógyász szv.,
- cs: részletes sz.ö.,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.

- b: Kjt. szerint, illetve vállalkozói jogviszony esetén MEP
szerzõdés szerint,
- h: a hirdetmény második
megjelenésétõl számított
15 nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
Képv.-test. ülés,
- az állás azonnal betölthetõ,
- szolg. lakás biztosított,
- pályázatok benyújtása:
Tolcsva Községi Ö. polgármesteréhez az Ö. címére
(3934 Tolcsva,
Szabadság tér 16.)
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Csongrád megye
Székkutas Község Ö.
6821 Székkutas,
Béke u. 2.

II. számú háziorvosi
körzet
háziorvos
- vegyes körzet,
- területi ellátási
kötelezettséggel,
- közalkalmazotti, vagy
vállalkozói formában

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. szerinti képesítés
és az ott elõírt feltételek
megléte,
- büntetlen elõélet,
- cs: 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- sz.ö.,
- orv. d.-t és szakirányt
igazoló okirat másolata

- h: a megjelenéstõl
számított 15 nap,
- az állás azonnal betölthetõ,
- szolg. lakás biztosított,
- érdeklõdés és a pályázat
benyújtása: Varga Sándorné
polgármester
(6821 Székkutas,
Béke u. 2.),
- t: 06 (62) 593-050

Fejér megye
Szabadegyháza Község Ö.
Képv.-test.
2432 Szabadegyháza,
Kossuth u. 2.

körzeti fogorvos
- területi ellátási
kötelezettséggel,
- közalkalmazotti vagy
vállalkozói jogviszony
keretében

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. szerinti képesítés
és az ott, valamint a
18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben elõírt egyéb
feltételek,
- cs: v.-et, szakirányú
képzettséget igazoló
okiratok hiteles másolata,
- részletes sz.ö.,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.

- b: (közalkalmazotti
jogviszony esetén) Kjt.
szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. lejártát
követõ 15 nap,
- az álláshely 2008.
IV. 1-jétõl tölthetõ be,
- pályázatok benyújtása:
Schmitsek József polgármesterhez az Ö. címére
(2432 Szabadegyháza,
Kossuth u. 2.),
- t: polgármestertõl
a 06 (25) 509-571-es
telefonszámon

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

Szemészeti O.
szakorvos

- szemészet szk.
(gyermekszemészeti szv.
elõtt álló orvosnak),
- e: gyermekszemészetben
több éves jártasság

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- pályázatok benyújtása:
dr. Jachymczyk György
orv.-Ig.-hoz a K. címére
(8000 Székesfehérvár,
Seregélyesi u. 3.)

Gyõr-Moson-Sopron megye
Karolina K-R.
R.
fõig. fõorvosa
bõrgyógyász szakorvos
9200 Mosonmagyaróvár,
Régi Vámház tér 2-4.

- cs: d. és szv.biz.
hiteles másolata,
- sz.ö.,
- e.b.

- b: kiemelt,
- azonnali belépés,
- lakás megbeszélés tárgya,
- érdeklõdni lehet dr. Bodnár
Mária orv.-Ig-tól
a 06 (96) 574-620-as telefonszámon, illetve személyesen

Állami Szanatórium
fõig. fõorvosa
9400 Sopron,
Várisi u. 2.

- belgyógyász,
kardiológus,
rehabilitációs szv.
valamelyike,

- b: és elhelyezés megbeszélés tárgya,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,

Kardiológiai
Rehabilitációs O.
orvos
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- közvetlen szv. elõtt álló
orvosoknak is

- az állás azonnal
elfoglalható,
- pályázatok benyújtása:
dr. Szatmári György fõig.
fõorvoshoz a K. címére
(9400 Sopron, Várisi u. 2.)

Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Gyöngyös K. Kft.
ügyvezetõ Ig.-ja
3200 Gyöngyös,
Dózsa Gy. u. 20-22.

Pszichiátriai és
Addiktológiai O.
orvos (3)

valamennyihez:
- szakirányú v.,
- e: több szv.,
- cs: önéletrajz

valamennyihez:
- b: megegyezés szerint,
- az állások azonnal
betölthetõek,
- pályázatok benyújtása:
dr. Szõke Ferenc ügyvezetõ
Ig.-hoz az I. címére
(3200 Gyöngyös,
Dózsa Gy. u. 20-22.),
- bõvebb információ kérhetõ:
dr. Assani Omar orv.-Ig.-tól,
- t: 06 (70) 388-3329,
- dr. Frittman Valéria
orv.-Ig.-helyettestõl,
- t: 06 (30) 329-8423

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. 11. § (1), (2) bekezdésben foglalt képesítés és az ott, valamint a
18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben elõírt egyéb
feltételek megléte,
- büntetlen elõélet,

- felújított orvosi rendelõ,
- felújított szolg. lakás
biztosított,
- h: 2008. II. 27-én 15 óráig,
- e.h.: a 2008. II. 28-án
tartandó Képv.-test. ülésen,
amelyre a pályázó
meghívást kap,
- az állás azonnal betölthetõ,

Belgyógyászat,
gastroenterologia O.
orvos (3)
Fül-orr-gége O.
orvos
Gyermek O.
orvos (2)
Sebészet,
gastroenterologiai O.
orvos
Traumatológiai O.
orvos (3)
Aneszteziológiai O.
orvos (2)
Kömlõ Község Ö.-ának
Képv.-test.
3372 Kömlõ,
Fõ út 26.

háziorvos
- a háziorvosi körzet
Kömlõ község egész
területére kiterjedõ
háziorvosi vegyes körzet,
- lakosságszám: 2031 fõ,
- vállalkozói formában
vagy közalkalmazottként
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- cs: részletes sz.ö.,
- orv. d.-t és szv.-t
igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.

- a pályázat eredményérõl
az elbírálástól számított
8 napon belül a pályázók
írásban kapnak értesítést,
az eredménytelenül pályázók
pályázati anyagát az értesítéssel együtt visszaküldi
az Ö.,
- a praxisjoggal
az Ö. rendelkezik,
- pályázatok benyújtása: zárt
borítékban „háziorvos”
jeligével, ajánlott küldeményként vagy személyesen
Kömlõ község polgármestere,
Német István részére
az Ö. címére
- t: Német István polgármestertõl, 06 (36) 481-182

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Jászboldogháza Községi
Ö.
Képv.-test.
5144 Jászboldogháza,
Rákóczi u. 27.

háziorvos
- vállalkozási formában
vagy közalkalmazotti
jogviszonyban,
- vegyes praxis,
- területi ellátási
kötelezettség

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. 11. § szerinti
képesítés és egyéb
feltételek megléte,
- 18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben elõírt feltételek
megléte,
- cs: v.-et igazoló
dokumentumok másolata,
- részletes sz.ö.,
- igazolás arról, hogy
a mûködési jog megszerzésének feltételei
fennállnak,
- OONYI másolata,
- eü. alkalmasság igazolása

- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- az állás betölthetõ: 2008.
VII. 1-jétõl,
- igény esetén lakás
biztosított,
- pályázatok benyújtása:
Szûcs Lajos polgármesterhez
az Ö. címére (5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.),
- további információ kérhetõ:
06 (57) 460-011

Jásztelek Községi Ö.
Képv.-test.
5141 Jásztelek,
Szabadság út 84.

háziorvos
- vegyes háziorvosi körzet,
- területi ellátási
kötelezettséggel,
- vállalkozási formában
vagy közalkalmazottként
iskolaorvosi feladatokkal,
- a település népesség
száma: 1699 fõ

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. szerinti képesítés
és az ott, valamint
a 18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben elõírt egyéb
feltételek megléte,
- büntetlen elõélet,
- cs: 3 hónapnál nem
régebbi e.b.,
- sz.ö.,
- háziorvosi alkalmassági
vizsgálat meglétét igazoló
okmány másolata,

- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- az álláshely a Képv.-test.
döntését követõen azonnal
betölthetõ,
- szolg. lakás biztosított,
- pályázatok benyújtása:
Kisbakonyi Zoltánné
polgármesterhez
a P.H. címére
(5141 Jásztelek,
Szabadság út 84.),
- t: 06 (57) 562-051,
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- hozzájárulás a pályázati - a Képv.-test. fenntartja
anyag elbírálásában
a jogot, hogy a pályázatot
résztvevõknek a megisme- eredménytelennek minõsítse
réshez,
- okiratok hiteles másolata
Komárom-Esztergom megye
Dorog Város Ö.-ának
Képv.-testülete
2510 Dorog,
Bécsi út 71.

I. számú fogászati
alapellátási körzet
(Dorog, Rákóczi u. 9.)
fogorvos
- a körzet
lakosságszáma: 4215,
- iskola/óvodafogászati ellátási kötelezettség
(Petõfi S. Általános Iskola:
340 fõ, Petõfi S. Óvoda:
145 fõ),
- feladat-ellátási szerzõdés
alapján, vállalkozási
formában

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben meghatározott
képesítési elõírások,
- 18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben meghatározottak
alapján,
- cs: szk.-t igazoló
okiratok másolata,
- részletes sz.ö.

- h: 2008. II. 27.,
- e.h.: 2008. II. 29.,
- az állás azonnal betölthetõ,
- a rendelõ térítésmentes
használata biztosított,
- a berendezések felszerelésérõl a pályázó gondoskodik,
- szükség esetén szolg. lakás
biztosított,
- pályázatok benyújtása:
dr. Tittmann János polgármesterhez az Ö. címére
(2510 Dorog, Bécsi út 71.)

Nógrád megye
Alsópetény Község Ö.
2617 Alsópetény,
Petõfi út 24.

Felnõtt háziorvosi körzet
háziorvos
- területi ellátási kötelezettség Alsópetény
és Keszeg községben,
- háziorvos közalkalmazotti jogviszonyban, majd
a próbaidõ lejárta után
vállalkozó orvos

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. szerinti képesítés,
- a 18/2000. (II. 25.)
Korm. rend.-ben elõírt
egyéb feltételek megléte,
- büntetlen elõélet,
- minimum 5 év háziorvosi
körzetben eltöltött gy.,
- e: letelepedési szándék
a szolg. lakásban,
- 55 év alatti életkor,
- cs: 3 hónapnál nem
régebbi e.b.,
- képzettséget igazoló
okiratok hiteles másolata,
- részletes sz.ö., sz. elképzelések leírása,
- nyilatkozat arról, hogy
a személyét érintõ kérdés
tárgyalásakor nyílt vagy
zárt ülést kér,
- OONY-ba vételrõl
igazolás

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 15. nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
elsõ Képv.-test. ülés,
- a jelöltet Alsópetény
és Keszeg polgármestere
a Képv.-test. döntése elõtt
meghallgatja,
- az állás a Képv.-test.
döntését követõen
azonnal betölthetõ,
- a kinevezés határozatlan
idõre szól, próbaidõ 3 hónap,
- az Ö. ingyenesen a háziorvos rendelkezésére
bocsátja az orvosi rendelõ
épületét, rendelõ berendezését és felszerelését, viseli a
rendelõ közüzemi számláinak
100%-át, telefon alapdíját,
takarítás költségeit,
- a háziorvos részére az Ö.
szolg. lakást biztosít,
- pályázatok benyújtása:
Laluja Imre polgármesterhez
az Ö. címére
(2617 Alsópetény,
Petõfi út 24.)
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Pest megye
Pest Megyei
Flór Ferenc K.
fõig. fõorvosa
2143 Kistarcsa,
Semmelweis tér 1.

Kórbonctani O.
patológus szakorvos
szakorvos-jelölt (2)
(az O. a szakorvosképzés
teljes idõszakára
akkreditált)

- cs: sz. életutat bemutató
önéletrajz,
- d. és szv.biz. másolata

- b: Kjt. alapján,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül,
- pályázatok benyújtása:
dr. Bedros J. Róbert fõig.
fõorvoshoz a K. címére
(2143 Kistarcsa,
Semmelweis tér 1.), e-mail:
foigtitkar@florhosp.hu

Somogy megye
Városi Ö.
K-R.
fõig. fõorvosa
7500 Nagyatád,
Bajcsy-Zs. u. 1.

Neurológiai O.
szakorvos

valamennyihez:
- cs: sz.ö.,
- d. és szakorv. képesítés(eket), valamint
egyéb képzettségeket,
ismereteket, jogosultságot
tanúsító okirat hiteles
másolata,
- kötelezõ folyamatos
továbbképzési idõszak
teljesítését igazoló
okirat másolatai,
- OONY-ba történt felvétel
igazolásának másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.

valamennyihez:
- b: megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- az állás azonnal betölthetõ,
- lakás megbeszélés tárgya,
- pályázatok benyújtása:
dr. Bóta László fõig. fõorvoshoz az I. címére
(7500 Nagyatád,
Bajcsy-Zs. u. 1.),
- t: 06 (82) 504-410,
- f: 06 (82) 351-035

Pszichiátriai O.
szakorvos
Reumatológiai O.
szakorvos
Sebészeti típusú
mátrix O.
szülész-nõgyógyász
szakorvos
Belgyógyászati O.
belgyógyász-diabetológus
szakorvos
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Nyírcsászári Község Ö.
Képv.-test.
4331 Nyírcsászári,
Rákóczi út 6.

háziorvos
- Háziorvosi Szolgálat
Nyírcsászári és Nyírderzs
községek alapellátási
feladatok ellátására vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban,
- területi ellátási
kötelezettséggel,

- háziorvosi szk.,
- legalább 5 éves sz.gy.,
- büntetlen elõélet,
- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. szerinti alkalmasság,
- vállalkozói jogviszony
keretében az önálló orvosi
tev.-rõl szóló 2000. évi
II. törvény szerint,

- b: Kjt. szerint (közalkalmazotti jogviszony esetén),
- h: a megjelenéstõl
számított 15 nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
elsõ Képv.-test. ülésen,
- az állás betölthetõ: a
Képv.-test. ülést követõ
hónap elsõ napja,
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- közpi. ügyeletben,
készenléti szolgálatban
való részvételi kötelezettséggel

- cs: alkalmasságot
igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- v.-et igazoló okirat
másolata,
- részletes sz.ö.

- szolg. lakás szükség
esetén megoldható,
- pályázatok benyújtása:
dr. Németh Károly jegyzõhöz
az Ö. címére
(4331 Nyírcsászári,
Rákóczi út 6.),
- t: 06 (42) 254-608,
- a pályáztató fenntartja
a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa

Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Gróf Esterházy K. és R.
Szakrendelõ
fõig.-ja
8500 Pápa,
Jókai u. 5-9.

sebész szakorvos

- külföldön szerzett d.
esetén honosítás,
- cs: önéletrajz,
- sz. pályafutás,
- orv. d.-t, szv.-t tartalmazó iratok és a kötelezõ folyamatos továbbképzési idõszak teljesítését
igazoló okiratok másolatai,
- OONY-ba történt felvétel
igazolásának másolata

- b: megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül,
- az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ,
- érdeklõdni lehet dr. Vörös
Ibolya fõig.-nál az I. címén
(8500 Pápa, Jókai u. 5-9.),
- t: 06 (89) 514-002

Zala megye
BucsutaPusztamagyaródSzentliszló Községek Ö.-ai
8895 Pusztamagyaród,
Fõ út 2.

háziorvos
- a háziorvosi körzet
Bucsuta, Pusztamagyaród
és Szentliszló községek
teljes közigazgatási területére kiterjedõ háziorvosi vegyes körzet,
kb. 1300 fõ
- a feladatok ellátása
vállalkozói, illetve alkalmazotti formában,
- területi ellátási kötelezettséggel, amely
magában foglalja a
hétvégi és hétközi
ügyeleti ellátásban
való részvétel
kötelezettségét is,
- a háziorvos ellátja
az iskola-eü. feladatokat
is

- 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. szerinti képesítési és
egyéb feltételek megléte,
- 18/2000. (II. 25.) Korm.
rend.-ben elõírt feltételek
megléte,
- cs: v.-et igazoló
dokumentumok másolata,
- részletes sz.ö.,
- igazolás a mûködési jog
megszerzése fennállásáról,
- OONYI másolata,
- eü. alkalmasság
igazolása,
- a praxisjog átvételére
vonatkozó elõzetes
megállapodás a jogot
értékesítõ háziorvossal,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- d. és sz.o.okl. másolata

- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
elsõ Képv.-test. ülésen,
- a praxis nyugdíjazás
miatt üresedett meg,
- az állás betölthetõ:
2008. V. 1-jétõl,
- igény esetén lakás
biztosított,
- felújított orvosi rendelõ
berendezéssel biztosított,
- pályázatok benyújtása,
információ: Kovács Károlyné
polgármesternél az Ö. címén
(8895 Pusztamagyaród,
Fõ út 2.),
- t: 06 (93) 573-021, illetve
06 (30) 226-9075
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Kanizsai Dorottya K.
fõig.-ja
8800 Nagykanizsa,
Szekeres J. u. 2-8.

fül-orr-gégész szakorvos

valamennyihez:
- általános orv. d.,
- szakorvosi állás esetén
szv. megléte,
- cs: sz.ö.,
- orv. d., szv.biz. másolata,
- OONY-ba vétel igazolása,
- beleegyezõ nyilatkozat
a pályázat elbírálásában
résztvevõk betekintési
jogáról,
- mûködési nyilvántartás megújításáról
szóló határozat,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.

valamennyihez:
- b: Kjt., illetve
megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül,
- e.h.: a h. lejártát követõ
2 héten belül,
- az állás betöltésének
idõpontja: az elbírálást
követõ hónap 1. napjától,
- pályázatok benyújtása:
dr. Kovács József fõig.-hoz
címezve a K. címére
(8800 Nagykanizsa,
Szekeres J. u. 2-8.),
- a pályázattal kapcsolatban
felvilágosítás kérhetõ a
fõig.-tól a 06 (93) 502-090-es
telefonszámon

Feladata: a munkaköri leírásban foglaltak alapján,
szakirányú képesítésének
megfelelõ szakorvosi tev.
végzése a Fül-Orr-Gégészeti O.-on és a hozzá
tartozó szakrendelésen

belgyógyász
gasztroenterológus vagy
gasztroenterológiai
tapasztalattal rendelkezõ
belgyógyász
Feladata: a munkaköri leírásban foglaltak alapján,
szakirányú képesítésének
megfelelõ szakorvosi tev.
végzése a Belgyógyászati
O.-on és a hozzá tartozó
részlegen, járóbeteg
szakrendelésen
traumatológus szakorvos
Feladata: a munkaköri leírásban foglaltak alapján,
szakirányú képesítésének
megfelelõ szakorvosi tev.
végzése a Traumatológiai
O.-on és a hozzá tartozó
szakrendelésen, valamint
a Sürgõsségi O.-on
reumatológia-fizioterápia
vagy mozgásszervi
rehabilitációval rendelkezõ szakorvos részére
Feladata: a munkaköri leírásban foglaltak alapján,
szakirányú képesítésének
megfelelõ szakorvosi tev.
végzése a Rehabilitációs
O.-on és a hozzá tartozó
járóbeteg szakrendelésen,
az Immunológiai
Ambulancián és a Reumatológiai Szakrendelésen
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Anaeshesiologia és Intenzív Betegellátó O.
szakorvos vagy szakorvosjelölt részére

- e: aneszteziológia és intenzív terápiás szv., oxiológiai, illetve sürgõsségi
orvostani szk., európai
aneszteziológiai szv., kódolási gy., bronchológiai
alapismeretek

Belgyógyászat
szakorvos

- orv. d.,
- hematológia vagy
belgyógyász szv.

Radiológia
szakorvos

- orv. d.,
- radiológiai szv. (szv.
elõtt álló orvosoknak is)
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mindkettõhöz:
- b: megegyezés szerint,
- orvos-nõvérszállói elhelyezés megoldható,
- pályázatok benyújtása:
dr. Csidei Irén fõig.-hoz
a K. címére
(8900 Zalaegerszeg,
Zrínyi Miklós u. 1.)

Zalatárnok község Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat pályázatot hirdet Zalatárnok, Szentkozmadombja,
Tófej, Baktüttös községek területi ellátási kötelezettséggel mûködõ vegyes háziorvosi körzete háziorvosi feladata ellátására.
Feltételek:
- a háziorvosi feladat egyéni vagy társas vállalkozói formában látható el,
- a feladatellátás kezdõ idõpontja, idõtartama: 2008. július 12. napja, határozatlan,
- a pályázónak meg kell felelnie a feladatellátáshoz szükséges jogszabályi feltételeknek, azaz az 1997. évi CLIV. tv.,
2000. évi II. tv., a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet vonatkozó végzettségi, alkalmassági és egyéb feltételeinek.
A pályázathoz mellékelni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- vállalkozói formától függõen az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat
(alapszabály) és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hitelesített másolatát, illetve ezek eredetiben történõ bemutatása
esetén azok egyszerû másolatát,
- végzettséget igazoló egyetemi diploma és szakképesítést igazoló oklevél hitelesített másolatát, illetve - szükség esetén a jogszabályokban meghatározott háziorvosi (körzeti orvosi) gyakorlatot igazoló okirat(ok) hitelesített másolatát,
- a mûködtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát vagy a mûködtetési jog megszerzése feltételeinek
fennállását igazoló illetékes ÁNTSZ határozatát,
- Orvosok Országos Nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolvány hitelesített másolatát,
- egészségügyi szakmai alkalmasságot igazoló okiratot.
Az Önkormányzat Zalatárnok községben szükség esetén szolgálati lakást biztosít.
A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázat benyújtásának helye: Zalatárnok község Önkormányzata (8947 Zalatárnok, Petõfi u. 40.).
A pályázattal kapcsolatban Ábrahám Aladár polgármester ad tájékoztatót. T: 06 (92) 386-155.
Elbírálás: a pályázati határidõ lejártát követõ 30 napon belül együttes testületi ülésen.
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Praxisjog átadása
Csorna mellett 1600 fõs vegyes-praxis eladó. Érdeklõdés: 06 (30) 378-6861-es telefonszámon hétköznap 16 óra után.
E-mail: dr.baloghk@freemail.hu.
***
Zala megye közepén Bucsuta, Pusztamagyaród, Szentliszló települések, körülbelül 1300 fõt számláló vegyes háziorvosi
praxisa, nyugdíjba vonulás miatt eladó. Szolgálati lakás igény esetén biztosított. Érdeklõdni lehet a 06 (30) 665-9990, illetve a 06 (93) 373-105-ös telefonszámokon.

Pályázati hirdetmények gyógyszerészi, gyógyszertári asszisztensi állásokra
A pályázatot meghirdetõ szerv Munkahely és munkakör
neve, címe
megnevezése

Siófok Város K-R.
fõig. fõorvosa
8601 Siófok,
Semmelweis u. 1.

gyógyszerész
(közvetlen lakossági
ellátást nyújtó Gyt.-ban is)

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

- gyógyszerész d.,
- cs: sz.ö.,
- v.-et igazoló okirat
másolata

- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- elhelyezés orvos szállón,
- érdeklõdni lehet Szallerné
Tóth Andrea fõgyógyszerésztõl,
- t: 06 (84) 310-510

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra
A pályázatot meghirdetõ szerv Munkahely és munkakör
neve, címe
megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

Bácsborsód Községi Ö.
Képv.-test.
6954 Bácsborsód,
Petõfi S. u. 3.

körzeti védõnõ

- büntetlen elõélet,
- eü. fõiskola védõnõi
szakán szerzett d.,
- cs: iskolai v.-et igazoló
okiratok másolatban,
- sz.ö.,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- az állás betöltésével
kapcsolatos elképzelések

- b: Kjt. alapján,
- h: a megjelenéstõl
számított 15 nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
Képv.-test. ülés,
- az álláshely az elbírálást
követõen azonnal
betölthetõ,
- az álláshoz az Ö. szolg.
lakást nem tud biztosítani,
- pályázatok benyújtása:
Csomor László polgármesterhez a P.H. címére
(6954 Bácsborsód,
Petõfi S. u. 3.,
- t: 06 (30) 968-0766,
a polg.mesternél

Diósd Község Ö. P.H.
2049 Diósd,
Szent István tér 1.

iskola védõnõ

- eü. fõiskolán szerzett
védõnõi okl.,
- büntetlen elõélet,
- cs: 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- sz.ö.,
- képesítést igazoló
okiratok másolata

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. lejártától
számított
15 napon belül,
- az álláshely azonnal
betölthetõ,
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- a kinevezés határozatlan
idejû, 3 hónap próbaidõ
kikötésével,
- pályázatok benyújtása:
Illyésné Hehl Mária jegyzõhelyetteshez a P.H. címére (2049 Diósd, Szent
István tér 1. vagy e-mail:
onkormanyzat@diosd.hu),
- t: Reiter Adrienn humánpolitikai elõadótól
a 06 (23) 545-550-es telefonszámon
Jászapáti Város Ö.
5130 Jászapáti,
Velemi E. út 2.

iskola védõnõ

- büntetlen elõélet,
- eü. fõiskolai
szakirányú v.,
- cs: iskolai v.-et igazoló
okl. közjegyzõ által
hitelesített másolata,
- sz.ö.,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 20 nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
10 napon belül,
- az álláshely az elbírálást
követõen azonnal betölthetõ, 6 hónap próbaidõ
kikötésével,
- szükség esetén szolg.
lakás biztosított,
- pályázatok benyújtása:
Szabó Lajos polgármesterhez az Ö. címére
(5130 Jászapáti,
Velemi E. út 2.), a pályázatra ráírandó: „iskola-védõnõ”

Nagyberény Községi Ö.
Képv.-test.
8656 Nagyberény,
Fõ u. 12.

védõnõ
- Nagyberény-Som
körzeti védõnõi álláshely

- felsõfokú szakirányú v.,
- büntetlen elõélet,
- cs: szk.-t igazoló okirat
hiteles másolata,
- 30 napnál
nem régebbi e.b.,
- sz. és személyes
önéletrajz

- b: Kjt. szerint+utazási
költségtérítés,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- az állás azonnal
betölthetõ,
- az Ö. lakást, férõhelyet
nem tud biztosítani,
- pályázatok benyújtása:
zárt borítékban Szentpéteri
László polgármesternek
címezve az Ö. címére
(8656 Nagyberény,
Fõ u. 12.),
- felvilágosítás kérhetõ
a polgármestertõl
személyesen vagy
a 06 (84) 382-531-es
telefonszámon
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Nyársapát Község Ö.
2712 Nyársapát,
Béke u. 11.

területi védõnõ

- eü. fõiskolai
szakirányú v.,
- cs: részletes sz.ö.,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- képesítést igazoló okl.
másolata

- b: Kjt. szerint+területi
pótlék,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
Képv.-test. ülés,
- az állás betöltésének
idõpontja: a Képv.-test.
döntését követõen azonnal,
- szolg. lakás biztosított,
- motorkerékpár biztosított,
- pályázatok benyújtása:
Kis Miklós
polgármesterhez
az Ö. címére
(2712 Nyársapát,
Béke u. 11.),
- t: 06 (53) 589-202

Sárosd Nk. Ö.
Képv.-test.
2433 Sárosd,
Fõ út 2.

védõnõ

- szakirányú felsõfokú v.,
- büntetlen elõélet,
- cs: önéletrajz,
- v.-et igazoló
okiratok másolata,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
- sz. program

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül,
- e.h.: a h. lejártát követõ
Képv.-test. ülésen,
- az állás 2008. V. 16-tól
tölthetõ be, próbaidõ
6 hónap,
- sikeres pályázat esetén
lakás biztosított,
- pályázatok benyújtása:
zárt borítékban „Védõnõi
pályázat” megjelöléssel Lehotainé Kovács Klára polgármesterhez az Ö. címére
(2433 Sárosd, Fõ út 2.),
- felvilágosítás kérhetõ
Lehotainé Kovács Klára
polgármestertõl személyen
az Ö. címén (Sárosd,
Fõ út 2.),
- t: 06 (25) 509-330,
06 (30) 339-2182, polgarmester@sarosd.hu

Hospice Szeretetszolgálat
Alapítvány
I.-vezetõje
2800 Tatabánya,
Puskin u. 7/b.

Nefelejcs Ápolási I.
(40 ágyas I.)
fõnõvér

- diplomás ápolói v.,
- minimum 3 éves
fõnõvéri gy.,
- minimum 5 éves
ápolási gy.

- h: 2008. II. 29.,
- jelentkezés Dezsõ
Sándorné I.-vezetõnél
sz.ö.-val (2800 Tatabánya,
Puskin u. 7/b),
- t: 06 (20) 977-8551
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Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

Tázlár Község Ö.
Képv.-test.
6236 Tázlár,
Templom köz 2.

körzeti védõnõ

- eü. fõiskola védõnõi
szakán szerzett szk.,
- cs: d. másolata,
- önéletrajz,
- 1 hónapnál
nem régebbi e.b.

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 60 nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
30 napon belül,
- az álláshely azonnal
betölthetõ,
- szolg. lakás biztosított,
- pályázatok benyújtása:
Kószó Endre polgármesterhez az Ö. címére
(6236 Tázlár,
Templom köz 2.),
- t: 06 (78) 455-140

Zagyvarékas Községi Ö.
5051 Zagyvarékas,
Rákóczi út 56.

körzeti védõnõ

- szakirányú fõiskolai v.,
- cs: 3 hónapnál nem
régebbi e.b.,
- d. másolata,
- részletes önéletrajz

- b: Kjt. szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- e.h.: a h. lejártát követõ
30 nap,
- az állás a pályázatok
elbírálása után azonnal
betölthetõ,
- pályázatok benyújtása:
Agócs Gyula polgármesterhez az Ö. címére
(5051 Zagyvarékas,
Rákóczi út 56.),
- t: 06 (56) 540-021

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött
vezetõi és egyéb állásokra
A pályázatot meghirdetõ szerv Munkahely és munkakör
neve, címe
megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

Fõv. Ö.
Heim Pál Gyermekkórház
1089 Bp.,
Üllõi út 85.

- szakirányú felsõfokú v.,
- regisztrált mérlegképes
könyvelõi szk.,
- e: eü. költségvetési
szervnél szerzett gy.,
- vez. jártasság,
- CT-ECOSTAT
pénzügyi rendszer
ismerete,
- cs: a képesítést igazoló
okiratok másolata,
- részletes sz.ö.,
- rövid vez.
és sz. koncepció,
- 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,

- b: Kjt. alapján, megegyezés szerint,
- h: a megjelenéstõl
számított 15. nap,
- az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ,
- pályázatok benyújtása egy
példányban Cserné Károlyi
Éva munkaügyi és
személyzeti osztályvezetõnek címezve
(1089 Bp.,
Üllõi út 86.)

Pénzgazdálkodási O.
osztályvezetõ
Feladata:
- az I. pénzforgalmával
és könyvvezetésével
kapcsolatos teendõk,
- költségvetés, beszámoló
készítés,
- a jóváhagyott
költségvetési elõirányzat
betartásával gazdálkodási
keretek meghatározása,
- adatszolgáltatás,
bevallások, jelentések
készítése
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- nyilatkozat, mely szerint
a pályázat tartalmát a bíráló
bizottság minden tagja
megismerheti
Szentendre Város Eü. I.-ei
Ig. fõorvosa
2000 Szentendre,
Kanonok u. 1.

gazdasági igazgató
Feladata: az I. gazdasági
vezetése

- szakirányú felsõfokú
iskolai v.,
- eü. költségvetési szervnél
szerzett gy.,
- vállalkozói szférában
való jártasság,
- vez.gy.,
- járóbeteg szakellátásban
való jártasság,
- mérlegképes könyvelõi v.,
- számítógépes felhasználói
szintû ismeret,
- vez. program

- h: a megjelenéstõl
számított 30 nap,
- a megbízás 3 hónapos
próbaidõt követõen
5 évre szól,
- lakás nem biztosított,
- jelentkezés: dr. Pázmány
Annamária Ig. fõorvosnál,
- t: 06 (26) 501-440,
- e-mail:
igazgato@szeirendelo.hu

Helyesbítés
Az Egészségügyi Közlöny 2007. évi 23. számának (megjelenés dátuma: 2007. december 11.) 3088-3089. oldalán a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház fõigazgató fõorvosa által meghirdetett gazdasági igazgató önálló vezetõ munkakör
betöltésére kiírt pályázatnál - hirdetõ kérésére - az állás betöltésének idõpontja: 2008. július 1-jére módosult. A pályázati
kiírás egyéb pontjaiban változatlan.
***
Az Egészségügyi Közlöny 2008. évi 1. számának (megjelenés dátuma: 2008. január 18-a) a 247. oldalon a Somogy
Megyei Közgyûlés által a Kaposi Mór Oktató Kórház fõigazgatói álláshelyére kiírt pályázat - kézirathiba miatt - visszavonásra került.
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TARIFAJEGYZÉK
Érvényes 2008. január 1-jétõl
A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõinek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remittenda így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk.
A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 47 000 Ft + áfa.
A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

1/1 belív (174 x 240 mm)
hátsó borító
színes
1/2 fekvõ (174 x 120 mm)
álló (87 x 240 mm)
1/4 álló (87 x 120 mm)

I. hirdetési kategória

II. hirdetési kategória

187 000
234 000
458 000
99 000
99 000
54 000

126 000
144 000
–
63 000
63 000
35 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):
Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen
Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként

13 000

13 000

11 000

11 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoztatásának jogát.
A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.
A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:
I. hirdetési kategóriába tartozó lapok

Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete)
Közlekedési Értesítõ
Kulturális Közlöny
Munkaügyi Közlöny
Oktatási Közlöny
Önkormányzatok Közlönye
Pénzügyi Közlöny
Szociális Közlöny
II. hirdetési kategóriába tartozó lapok

Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Hírközlési Értesítõ
Honvédelmi Közlöny
Igazságügyi Közlöny
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ
Külgazdasági Értesítõ
Sportértesítõ
Statisztikai Közlöny
Turisztikai Értesítõ

Megjelenés/év

24
12
25
28
14
52
24
26
12
36
12
18
12
Megjelenés/év

12
4
4
12
22
12
12
12
12
12
12
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)
Magyar Közlöny
Határozatok Tára
Önkormányzatok Közlönye
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hírközlési Értesítõ
Honvédelmi Közlöny
Igazságügyi Közlöny
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ
Közigazgatási Szemle

121 212 Ft/év
26 460 Ft/év
6 552 Ft/év
22 428 Ft/év
5 544 Ft/év
29 232 Ft/év
25 452 Ft/év
31 752 Ft/év
4 284 Ft/év
21 924 Ft/év
26 964 Ft/év
7 560 Ft/év
21 420 Ft/év
18 900 Ft/év
17 388 Ft/év
7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ
Kulturális Közlöny
Külgazdasági Értesítõ
Munkaügyi Közlöny
Nemzetközi Közlöny
Oktatási Közlöny
Pénzügyi Közlöny
Sportértesítõ
Statisztikai Közlöny
Szociális Közlöny
Turisztikai Értesítõ
Ügyészségi Közlöny
Pénzügyi Szemle
L'udové noviny
Neue Zeitung

28 476 Ft/év
21 672 Ft/év
23 940 Ft/év
17 640 Ft/év
7 400 Ft/év
25 200 Ft/év
35 028 Ft/év
6 048 Ft/év
15 120 Ft/év
17 892 Ft/év
14 112 Ft/év
7 560 Ft/év
22 680 Ft/év
5 796 Ft/év
5 544 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsab ban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

351 000 Ft
459 000 Ft
780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

312 000 Ft
408 000 Ft
708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.

Szerkeszti az Egészségügyi Minisztérium, Jogi, Közigazgatási és Kormányzati Koordinációs Fõosztály.
Szerkesztõség: 1054 Bp., Arany János utca 6-8. Telefon: 301-7958. Fax: 331-6712.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Bp., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. 1394 Budapest 62. Pf.: 357.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567, 266-9290/240, 241 mellék.
Terjesztés: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu). Megjelenik havonta kétszer. 2008. évi éves elõfizetési
díj: 31 752, fél évre: 15 876 Ft. Egy példány ára: 1365 Ft.
A pályázati hirdetésektõl eltérõ hirdetések felvétele a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál (1085 Bp., Somogyi Béla utca 6.) történik.
Amennyiben a megrendelõ hirdetésében emblémát kíván megjelentetni, azt tartozik a megrendeléséhez fotózásra alkalmas módon
mellékelni. A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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