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I. RÉSZ
Személyi rész

II. RÉSZ
Törvények, országgyûlési határozatok,

kormányrendeletek és -határozatok

A Kormány 19/2010. (II. 9.) Korm. rendelete
a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló
287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

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

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Kr.) 1. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed)

„a) a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) szerinti

várólistára vagy betegfogadási listára való felvételre jogosultra;”

2. § A Kr. 13. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (3)–(6) bekezdés számozása

(4)–(7) bekezdésre módosul:

„(3) A várólistára való felkerülés idõpontját a szolgáltató legalább naptári nap pontossággal állapítja meg.”

3. § A Kr. 13/A. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (5)–(6) bekezdés számozása

(6)–(7) bekezdésre módosul:

„(5) A betegfogadási listára való felkerülés idõpontját a szolgáltató legalább naptári nap pontossággal állapítja meg.”

4. § A Kr. 13/B. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(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. Azt a beteget, aki a betegfogadási listán, illetve az intézményi

várólistán az ellátás igénybevételének idõpontjaként meghatározott idõponttól számított 2 hónap elteltével

az ellátást nem vette igénybe és az ellátás igénybevételének elhalasztását sem a beteg, sem kezelõorvosa nem

kezdeményezte, valamint azt a beteget, akinek az egészségi állapotában olyan változás áll be, amely az adott

beavatkozás elvégzését véglegesen lehetetlenné vagy orvosszakmai szempontból indokolatlanná teszi,

a betegfogadási listáról, illetve az intézményi várólistáról törölni kell.”

5. § A Kr. 5. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 16. napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 19/2010. (II. 9.) Korm. rendelethez

A Kr. 5. számú mellékletében a

„

Sebészet Epekövesség miatti beavatkozás feltárás 55110; 5112; 55119; 55131.

Epekövesség miatti beavatkozás
laparoszkópia

55118; 55137–55138.

Katéteres epekõoldás 59541–59542.

Hasfali, lágyéksérvmûtét implantátum
beültetésével

55360.

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

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

”

szövegrész helyébe a

„

Sebészet Epekövesség miatti beavatkozás feltárás 55110; 55112; 55119; 55131.

Epekövesség miatti beavatkozás
laparoszkópia

55118; 55137–55138.

Katéteres epekõoldás 59541–59542.

Hasfali, lágyéksérvmûtét implantátum
beültetésével

55360.

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

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

”

szöveg lép.

III. RÉSZ
Egészségügyi és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

Az egészségügyi miniszter 4/2010. (II. 9.) EüM rendelete
a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetõségének egészségügyi szakmai feltételeirõl
szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás

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

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetõségének egészségügyi szakmai feltételeirõl szóló 45/2006.

(XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § E rendelet alkalmazásában a várólista-protokoll az egészségügyi ellátásnak a várólista alapján nyújtható ellátások

részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti várólista vagy betegfogadási lista alapján

történõ igénybevételére vonatkozó – az egészségügyi miniszter rendeletében közzétett – orvosszakmai szabályok

összessége.”

2. § Az R.

a) 2. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésében” szöveg,
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b) 2. § (1)–(3) bekezdésében, valamint 3. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdés b) pontjában a „várólistára”

szövegrészek helyébe a „várólistára és a betegfogadási listára” szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében a „várólistán” szövegrészek helyébe a „várólistán vagy a betegfogadási listán” szöveg,

d) 2. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdésének” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésének” szöveg,

az „a várólista-sorrendnek” szövegrész helyébe az „a várólista vagy a betegfogadási lista szerinti sorrendtõl”

szöveg, az „eltérése” szövegrész helyébe az „eltérés” szöveg, a „várólista-sorrend” szövegrészek helyébe

a „várólista- vagy betegfogadási lista sorrend” szöveg,

e) 3. § (1) bekezdésében a „várólista alapján” szövegrész helyébe a „várólista vagy a betegfogadási lista alapján”

szöveg,

f) 4. §-ában a „várólista-sorrendtõl” szövegrész helyébe a „várólista- vagy a betegfogadási lista sorrendtõl” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

IV. RÉSZ
Irányelvek, tájékoztatók

V. RÉSZ
Közlemények

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közleménye
orvostechnikai eszköz forgalomból történõ kivonásáról

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) megállapította, hogy a Sópipa

Pharma Kft. által forgalmazott Jó levegõ orrfilter csomagolásán az orvostechnikai eszközökrõl szóló 16/2006. (III. 27.)

EüM rendelet (a továbbiakban: R.) megsértésével tüntették fel a CE jelölést.

A Hivatal ezért a Sópipa Pharma Kft. által forgalmazott Jó levegõ orrfilter terméket orvostechnikai eszközként a R. 16. §

(2) bekezdése alapján 2010. január 12-én kelt határozatával a forgalomból kivonta.

Az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet
és a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány
közleménye a betegjogi képviselõk képzésérõl

Az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet (1085 Budapest, Horánszky utca 24.) Betegjogi képviselõ

(Jogvédelmi ismeretek) címmel tanfolyamot szervez az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 1/2004. (I. 5.)

ESZCSM rendelete 3. § (4) bekezdése alapján.

A továbbképzés céljából szervezett tanfolyam nyitott, az általános továbbképzés célját is szolgálja.

A képzési program 60 órás, az általános ismeretek jogi és pszichológiai ismeretekbõl áll 30 órában, valamint a

szakterületnek megfelelõ speciális ismeretekbõl további 30 órában.
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A jogi ismeretek témakörében az általános jogi ismeretek (alkotmány, szociális jog, emberi jogok), az államigazgatási,

családjogi, polgári jogi, fogyatékosügyi ismeretek, az országgyûlési biztosokra, az adatkezelésre vonatkozó szabályok,

illetve az emberi jogok európai védelme szerepelnek.

A pszichológia témakör a pszichológiai fogalmakkal és módszerekkel, a személyiség-lélektani fogalmakkal ismerteti

meg a résztvevõket, illetve a kommunikációra, konfliktuskezelésre és készségfejlesztésre helyezi a hangsúlyt.

A speciális ismeretek a következõ programot tartalmazza: az egészségügyi ellátórendszer szervezetét, feladatait, az

egészségügyi felelõsségi rendszereket, a hatósági eljárások szabályait, az adatvédelemhez fûzõdõ jogokat, a betegek

jogait és kötelességeit, a betegjogi képviselõi feladatokat és eljárási szabályokat.

Az elõadók esetfeldolgozásokkal segítik a különbözõ jogsérelmek kezelésének elsajátítását.

Az általános ismeretekbõl írásbeli vizsgát kell tenni. A betegjogi ismeretekbõl szakdolgozat és szóbeli vizsga van.

A tanfolyam eredményes elvégzése esetén a szakterületre vonatkozó jogvédelmi ismeretek elsajátításáról kapnak

tanúsítványt a hallgatók.

A továbbképzés az egészségügyi szakterületen 40 ponttal akkreditált.

A továbbképzésre várjuk mindazokat a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ szakembereket, akik az egészségügyi,

szociális intézményekben irányítási feladatokat végeznek, és mint szolgáltatók kötelesek a törvényben meghatározott

jogokat biztosítani, illetve azokat a szakembereket, akik a jogvédelem területén betegjogi képviselõként kívánnak

tevékenykedni.

A képzés helye: Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet (1085 Budapest, Horánszky utca 24.).

A képzéssel, a jelentkezéssel kapcsolatban további információ: Galgóczyné Szalay Éva, tel.: 06 (1) 411-3765 vagy

galgoczy.eva@eti.hu.

A képzés idõpontja: 2010. április 16. és május 22. között hetente két nap (péntek és szombat), összesen 4 alkalom

(április 16–17., április 23–24., május 14–15., május 21–22.), írásbeli vizsga: 2010. május 14.

A szakdolgozat leadásának határideje: 2010. május 28.

A szóbeli vizsga idõpontja: 2010. június 4.

A tanfolyam tervezett költsége: 48 800 Ft, melybõl a tanfolyam sikeres elvégzése esetén a Betegjogi, Ellátottjogi

és Gyermekjogi Közalapítvány a tanfolyami díjat befizetõ és sikeresen vizsgázó részére a

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 program keretében 20 000 Ft támogatást nyújt.

A jelentkezés határideje: 2010. április 2.

A betegjogi képviselõi képzésre jelentkezés az ETI honlapjáról letölthetõ jelentkezési lapon lehetséges:

www.eti.hu/oktatási tevékenységeink/továbbképzéseink/Betegjogi képviselõ (Jogvédelem ismeretek)

továbbképzés.

A továbbképzés megnevezéséhez írja be: Betegjogi képviselõ (Jogvédelmi ismeretek) és csatolja jelentkezési

lapjához diplomamásolatait, illetve ha egészségügyi végzettségû, akkor ennek a végzettségnek is a

fénymásolatát.

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképzõ Központ közleménye
egészségügyi menedzser mesterképzésérõl

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképzõ Központ 2011. februári kezdéssel indítja az EGÉSZSÉGÜGYI

MENEDZSER Mesterképzését. (MSc).

A képzés 3 szemeszter idõtartamú, melyhez a kiegészítõ elõképzés 2010 szeptemberében kezdõdik.

Ez a képzés a korábbi egészségügyi szakmenedzser képzésünk egyetemi végzettséget adó folytatása.

Felvételi feltételek: fõiskolai vagy egyetemi végzettség, illetve az egészségügyben szerzett szakmai tapasztalat.

Jelentkezés határideje: 2010. május 31.

Tandíj: a 2010/2011-es tanévre szemeszterenként 325 000 Ft.

A közszolgálati intézményekbõl jelentkezõk tandíjkedvezményben részesülnek!

Részletes tájékoztatás kérhetõ Malatinszky Katalin programvezetõtõl, tel.: 06 (1) 488-7605. E-mail: malatinszky@emk.sote.hu.

További információ és jelentkezési lap: www.emk.sote.hu.

5. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1349



A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar közleménye
a 75, 70, 65, 60 és 50 éve végzett gyógyszerészek részére

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara örömmel ápolja azt a hagyományt, hogy volt hallgatóinak

jubileumi díszoklevelet adományoz.

Azok a gyógyszerészek, akik diplomájukat az egyetem jogelõdjénél, a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter

Tudományegyetemen, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, illetve a Budapesti Orvostudományi Egyetemen

1935-ben, 1940-ben, 1945-ben, 1950-ben, illetve 1960-ban szerezték meg és szakterületükön legalább 30 évig

dolgoztak, 2010. május 31-ig a Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllõi út 26.)

nyújthatják be kérelmüket a platina, a rubin, a vas, a gyémánt, illetve az arany díszoklevél igénylése végett.

A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplõ nevet, rövid szakmai önéletrajzot és az

értesítési címet.

Jelentkezési lap igényelhetõ a Dékáni Hivatalban telefonon (06 (1) 266-8884), levélben (a fenti címen) vagy letölthetõ a

kar honlapjáról (www.gytk.sote.hu).

JELENTKEZÉSI LAP arany, gyémánt, vas, rubin és platina díszoklevél igényléséhez

Benyújtási határidõ: 2010. május 31.

NÉV:

(névváltoztatás feltüntetésével) ………………………………………….

Születési idõ: ………………………………………….

Diploma kelte: ………………………………………….

Lakcím: ………………………………………….

Telefonszám: ………………………………………….

Utolsó munkahely: ………………………………………….

Rövid szakmai önéletrajz:

…………………………………………..

kérelmezõ aláírása

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar közleménye
50 éve végzett fogorvosok részére

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara örömmel tájékoztatja volt hallgatóit, hogy részükre jubileumi

díszoklevelet adományoz.

Tájékoztatjuk azokat a fogorvosokat, akik diplomájukat az egyetem jogelõdjénél, a Budapesti Orvostudományi

Egyetemen 1960-ban szerezték meg és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak, az arany díszoklevél elnyerése

érdekében 2010. május 20-ig a Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllõi út 26.) nyújthatják

be kérelmüket.

A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplõ nevet, rövid szakmai életrajzot és értesítési

címet.

A jubileumi díszoklevelek átadására elõreláthatóan október közepén kerül sor, a pontos idõpontról meghívó útján

küldünk értesítést.
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JELENTKEZÉSI LAP arany díszoklevélhez

Benyújtási határidõ: 2010. május 20.

NÉV:

(névváltoztatás feltüntetésével) ………………………………………….

Születési idõ: ………………………………………….

Diploma kelte: ………………………………………….

Lakcím: ………………………………………….

Telefonszám: ………………………………………….

Utolsó munkahely: ………………………………………….

Rövid szakmai önéletrajz:

…………………………………………..
kérelmezõ aláírása

A Mátészalka Szülészetéért Alapítvány közleménye
a személyi jövedelemadóból 2005., 2006., 2007., 2008., 2009. évben befolyt támogatási összeg
felhasználásáról

A Mátészalka Szülészetéért Alapítvány (4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. adószám: 18800276-2-15) ezúton tájékoztatja

mindazokat az állampolgárokat, akik a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatták az Alapítványt,

hogy a

2005. évben befolyt összeget, 112 427 Ft-ot

2006. évben befolyt összeget, 109 443 Ft-ot

2007. évben befolyt összeget, 111 738 Ft-ot

2008. évben befolyt összeget, 123 325 Ft-ot

2009. évben befolyt összeget, 210 477 Ft-ot

az alapítvány célkitûzéseinek megfelelõen szakdolgozók és orvosok szakmai továbbképzésének támogatására

fordította. Az alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a korábbi években is segítették az alapítvány

mûködését és a továbbiakban is számít támogatásukra.

VI. RÉSZ
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár

közleményei
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VII. RÉSZ
Vegyes közlemények

Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvénytelenítésérõl

Közleményt meghirdetõ
szerv neve

Az érvénytelen okmány
megnevezése

Az érvénytelen
okmány kiállítója

Az érvénytelen
okmány száma

Érvénytelen 2010.

Gulácsi László

orvos
sz.o.okl.
(társadalom orvostan)

OSZB 1400/1986. január 15. napjától

Dr. Redouane Nariman

orvos

sz.o.okl.
(konzerváló fogászat és
fogpótlástan)

Nemzeti
Vizsgabizottság

978/2008 január 29. napjától

Megjegyzés: a táblázatban használt rövidítések jegyzéke:

OONYI (GYONYI) = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos Nyilvántartásba vételérõl szóló igazolvány,

sz.o.okl./sz gy.okl. = szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél

OSZB = Országos Szakképesítõ Bizottság

EFSZSZTB = Egészségügyi Felsõfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Tanács

MOK (GYOK) = Magyar Orvosi (Gyógyszerész) Kamara
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Általános tudnivalók 

Tisztelt Olvasók! 
A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb 

áttekinthetőség érdekében táblázatos formában közöljük. 
Kérjük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figye-
lembe, hogy a rovatok csak a legszükségesebb információk 
közlésére adnak lehetőséget. A hirdetményeket külön ez 
irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, to-
vábbi közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors 
megjelenés érdekében a pályázati hirdetményeket közvetlenül 
a szerkesztőségnek küldjék meg postán (1051 Budapest, 
Arany János u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987) vagy 
továbbítsák telefaxon (795-0192). 

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

A közléssel kapcsolatban a fenti megváltozott telefon-
számon tudunk tájékoztatást adni. 

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

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

A pályázatban fel kell tüntetni a pályázó legfontosabb sze-
mélyi és foglalkozási adatait, részletes szakmai önéletrajzát, a 
munkaköri követelményeknek, feladatoknak és egyéb előírá-
soknak való megfelelést igazoló okiratokat vagy azok másolatait.  

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

Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, 
úgy a hirdetett állás a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok 
alapján történik. 

A Szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a 
tévesen, hiányosan vagy félreérthető módon megfogalmazott 
és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért 
felelősséget nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése érde-
kében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos formában jut-
tassák el a Szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul meg-
küldött hirdetések közzétételét nem vállaljuk. 

Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzé-
tételének lemondását, módosítását a Szerkesztőség csak írás-
ban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adá-
sának időpontjáig.  

Rövidítésjegyzék 

ÁNTSZ = Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi  
Szolgálat 

á.p. = Állampolgár 
b: = havi munkabér forintban 
Bp. = Budapest 
biz. = Bizonyítvány 
cs: = Csatolandó 

d. = Diploma 
e: = előnyben részesül 
e. b. = erkölcsi bizonyítvány 
e.h. = elbírálási határidő 
eü. = Egészségügyi 
f: = Telefax 
főig. = Főigazgató 
Főv. = főváros(i) 
gy. = Gyakorlat 
gyt. = Gyógyszertár 
h: = pályázati határidő 
I. = intézet vagy intézmény 
Ig. = Igazgató 
ig. = Igazolvány 
ir. = irányítás(a)(i) 
Képv.-test. = Képviselő-testület 
K. = Kórház 
Kl. = Klinika 
kl.-ai = Klinikai 
kö. = Közegészségügyi 
közp. = Központ 
közpi. = Központi 
kut. = kutatá(s)(i), kutató 
Lab. = Laboratórium 
lab.-i = Laboratóriumi 
magyar 
á.p.-ság 

= magyar állampolgárság 

m. = Munka 
M.j.V. = megyei jogú város 
Nk. = Nagyközség 
nyi. = Nyelvismeret 
nyv. = Nyelvvizsga 
O. = Osztály 
okl. = Oklevél 
okt. = oktatás(a)(i) 
OONY/ 
GYONY 

= Orvosok (Gyógyszerészek) Országos  
Nyilvántartása 

OONYI/ 
GYONYI 

= Orvosok (Gyógyszerészek) Országos 
Nyilvántartásba vételéről szóló igazolvány 

OEP = Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
orv. = orvos(i) 
Ö. = Önkormányzat 
P. H. = polgármesteri hivatal 
R. = Rendelőintézet 
szerv. = szervezés(e) 
sz. = Szakmai 
sz.ö. = szakmai önéletrajz 
sz.gy. = szakmai gyakorlat 
szakorv.gy. = szakorvosi gyakorlat 
szk. = szakképesítés, szakorvosi képesítés 
szoc. = Szociális 
szolg. = Szolgálati 
sz.o.okl./ 
sz.gy.okl. 

= szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél 

szv. = Szakvizsga 
tap. = Tapasztalat 
t: = Telefoninformáció 
t/f: = telefon/telefax 
tev. = Tevékenység 
t.f. = tudományos fokozat 
th. = Therápia 
tud. = Tudományos 
v. = Végzettség 
vez. = vezetés(e) 
vez.gy. = vezetői/vezetési gyakorlat 
vizsg. = Vizsgálat 
(3) = az álláshelyek száma 
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Pályázati hirdetmények egyetemi oktatói, 

illetve egyetemi intézményekben betölthető egyéb állásokra 
 

A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    
Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei K. és Egyetemi 
Oktató K. 
főig. főorvosa 
3526 Miskolc, 
Szentpéteri kapu 72–76. 

gazdasági igazgatóhelyettes – közgazdasági egyetemi 
vagy pénzügyi számviteli 
főiskolai v., 
– mérlegképes könyvelői 
képesítés, 
– eü. költségvetési I.-ben 
finanszírozási vagy kontrolling 
területen szerzett gy., 
– eü. költségvetési I.-ben 
szerzett legalább 10 éves sz.gy.,
– vez. gy., 
– cs: 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat a pályázati anyag 
elbírálásában részt vevők 
betekintési jogáról, 
– eddigi sz. tev.-et is magában 
foglaló részletes önéletrajz, 
valamint sz. elképzelés és 
program 

– h: a megjelenéstől számított 
30 napon belül, 
– az állás a sikeres pályázati 
eljárást követően azonnal 
betölthető, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Csiba Gábor főig. főorvoshoz 
a K. címére (3526 Miskolc, 
Szentpéteri kapu 72–76.) 

    
*** 

    

A PTE Klinikai Központ Sürgősségi Betegfogadóhely kiemelt fizetéssel 4 fő belgyógyász/sürgősségi/AITI szakvizsgával 
rendelkező orvosokat keres határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony keretében történő foglalkoztatáshoz. 

A pályázatokat 2010. március 23-ig elektronikusan és postai úton az alábbi címekre kérjük küldeni: Klinikai Központ Főigazgatói 
Hivatal (7624 Pécs, Honvéd u. 5.) dr. Kollár Lajos főigazgató, e-mail: foigazgatoi.hivatal@kk.pte.hu, t: 06 (30) 947-1239. Az állás 2010. 
április 1-jétől betölthető. 

    
*** 

    
Soproni Erzsébet Oktató K. 
főig. főorvosa 
9400 Sopron, 
Győri u. 15. 

Reumatológiai járóbeteg- 
ellátás 
szakorvos 
(feladatát képezi heti 30 
órában a járóbeteg-
szakellátáson megjelent 
betegek ellátása) 

– általános orv. d., 
– szakirányú szk., 
– eü. alkalmasság, 
– büntetlen előélet, 
– 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), 
– „Jó hírnevet tanúsító 
igazolás”,  
– működési nyilvántartásba 
vétel igazolása, 
– 1 hónapnál nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat, amelyben 
hozzájárul ahhoz, hogy a 
pályázat elbírálásában részt 
vevők megismerhetik a 
pályázati anyagot 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30 nap, 
– e.h.: a h. lejártát követő 30. 
nap, 
– pályázatok benyújtása: 4 
példányban Prof. dr. 
Baranyai Tibor főig. főorvos 
részére a K. címén (9400 
Sopron, Győri u. 15.), 
– a meghirdetett álláshellyel 
kapcsolatban részletes 
információt dr. Búza 
Bernadett csoportvezető 
főorvostól lehet kérni a 06 
(99) 312-120-as 
telefonszámon 
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Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetői, orvosvezetői 
és egyéb egészségügyi vezetői állásokra 

 
A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    
Főv. Ö. 
Szent János K.-a és Észak-
budai Egyesített K.-a 
főig.-ja 
1125 Bp., 
Diós árok 1–3. 

Idegsebészeti O. 
osztályvezető főorvos 

– orv. d., 
– idegsebészeti szv., 
– szakorvosként legalább 10 
éves sz.gy., 
– tud. minősítés, 
– eü. menedzser képesítés, 
– e: korábbi vez.gy., 
– angol nyi., 
– cs: részletes sz.ö., 
– v.-et, képzettséget igazoló 
dokumentumok másolata, 
– érvényes működési 
nyilvántartás igazolás 
másolata, 
– sz.-vez. elképzelések, 
– érvényes e.b., 
– hozzájárulás arra 
vonatkozóan, hogy a 
pályázat anyagát 
véleményezzék és 
megismerjék 

– b: megegyezés szerint, 
– a pályázat KSZK-honlapon 
történő megjelenésének 
időpontja:  2010. III. 3., 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
–  pályázatok benyújtása: dr. 
Pintérné dr. Gönczi Ágnes főig.-
hoz a K. címére (1125 Bp., Diós 
árok 1–3.) 

    
*** 

    
Országos Korányi TBC és 
Pulmonológiai I. 
főig. főorvosa 
1121 Bp., 
Pihenő út 1. 

VII. Mellkassebészeti O. 
osztályvezető főorvos 

– orv. d., 
– sebészeti szv., 
– mellkassebészeti szv., 
– tud. minősítés, 
– egyetemi habilitáció, 
– cs: részletes sz.ö., 
– tud. munkák, publikációk 
jegyzéke, 
– v.-et igazoló okiratok 
másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– a megpályázott állással 
kapcsolatos vez. koncepció, 
– hozzájárulás a pályázati 
anyag megtekintéséhez 

– b: Kjt. szabályainak alapul 
vételével, megállapodás 
szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
15. nap, 
– az állás 2010. VI. 1-jétől 
tölthető be, 
– pályázatok benyújtása: prof. 
dr. Strausz János főig. 
főorvoshoz az I. címére (1121 
Bp., Pihenő út 1.) 

    
*** 

    
XIII. Ker. Eü. Szolgálat 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezető Ig.-ja 
1139 Bp., 
Szegedi út 17. 

Szegedi úti szakrendelő 
nőgyógyászat vezető főorvos 

– orv. d., 
– szülész-nőgyógyász szv., 
– 5 év vez.gy., 
– cs: d. és sz.o.okl. másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– sz.ö. 

– b: megbeszélés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– az állás 2010. III. 1-jétől 
betölthető, 
– pályázatok benyújtása: a 
társaság ügyvezető Ig.-jának 
címzetten (1139 Bp., Szegedi út 
17.), 
– érdeklődni a orv.-Ig.-tól a 452-
4203-as telefonszámon lehet 

    
*** 
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A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    
Pest Megyei Flór Ferenc K. 
főig főorvosa 
2143 Kistarcsa, 
Semmelweis tér 1. 

Bőrgyógyászati O. 
osztályvezető főorvos 
Feladat: az O. munkájának 
megszervezése és zavartalan 
működtetése 

– bőrgyógyászat szv., 
– e: allergológiai és kl.-ai 
immunológia ráépített szv., 
mindkettőhöz: 
– legalább 5 éves, a 
szakterületen szerzett gy., 
– vez.gy., 
– tud. munkásság, 
– tud. fokozat vagy 
megszerzésének 3 éven 
belül történő vállalása, 
– cs: részletes sz.ö., 
– tud. munkák, publikációk 
jegyzéke, 
– sz. koncepció, 
– d. másolata, 
– szv.biz.-ok másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b. vagy arról szóló 
nyilatkozat, hogy a pályázó 
ennek meglétéhez kötött 
m.-körben dolgozik, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot az 
eljárásban részt vevők 
megismerhetik, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a 
pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul 

– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e.h.: a h. lejártát követő 60. 
nap, 
mindkettőhöz: 
– b: Kjt. alapján, megegyezés 
szerint, 
– az állás a pályázat elbírálását 
követően azonnal betölthető, 
– a kinevezés határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyban, 
főorvosi m.-körre és 
határozatlan idejű vez. 
megbízásra szól, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Bedros J. Róbert PhD főig. 
főorvos, főtanácsoshoz a K. 
címére (2143 Kistarcsa, 
Semmelweis tér 1.) 

    
 IV. Belgyógyászati O. 

(gasztroenterológiai profil) 
osztályvezető főorvos 
Feladat: az O. munkájának 
megszervezése és zavartalan 
működtetése 

– belgyógyászat és 
gasztroenterológia szv. 

– h: a megjelenéstől számított 
15. nap, 
– e.h.: a h. lejártát követő 60. 
nap 

    
*** 

    
Mindszent Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és 23. § (2) 

bekezdése alapján pályázatot hirdet az Egészségház (6630 Mindszent, Csokonai u. 2.) magasabb vezetői feladatkör megbízás 
alapján (részmunkaidőben) történő ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony egészségügyi menedzser 
munkakörre épülő vezetői megbízással. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (napi 2 óra). 
A vezetői megbízás időtartama: a magasabb vezetői megbízás 2010. április 1. napjától határozatlan időre szól. 
A munkavégzés helye: Egészségház 6630 Mindszent, Csokonai u. 2. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az Egészségház vezetője felelős a jogszabályoknak, az intézmény alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának 
megfelelő szakszerű és törvényes működéséért, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásáért, munkáltatói 
jogokat gyakorol az intézményben dolgozó közalkalmazottak felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, 
melyeket jogszabály a hatáskörébe utal. Feladata továbbá az intézmény menedzselése (kapacitás teljes körű kihasználása, 
helyiségek bérbeadása). 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai, továbbá ezen jogszabályok 
alapján az önkormányzat képviselő-testülete által hozott döntések az irányadók. 
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Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

–  vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség, 

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

– legalább ötéves vezetői gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

–  orvostudományi vagy közgazdaság-tudományi egyetemi szintű végzettség, 

– egészségügyben, illetve gazdálkodásban való jártasság, 

– városi helyismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajz, 

– 3 hónapnál nem régebben kiállított erkölcsi bizonyítvány, 

– az Egészségház vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

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

– a pályázatban előírt követelmények (végzettségek, képesítések) igazolására vonatkozó okiratok vagy azok közjegyző által 
hitelesített másolatai. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2010. április 1. napjától. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 16. (a KSZK honlapján történő elsődleges közzétételtől számított 
min. 30 nap). 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat postai úton kell benyújtani Mindszent Város Önkormányzatához 
(6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.). A borítékon fel kell tüntetni az álláshely megnevezését: „Egészségház magasabb vezetői 
feladatkör megbízás alapján történő ellátása”. 

A pályázatról bővebb felvilágosítást Mindszent város polgármestere nyújt [6630 Mindszent, Köztársaság tér 31., telefon: 06 
(62) 527-014]. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott külön 
bizottság véleményezi. A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen is meghallgatja. A pályázat 
elbírálására a benyújtási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésen kerül sor. A pályázatot hirdető önkormányzat 
fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. március 31. 
 
    

*** 
    

Nagykátai Szakorvosi R. 
orv.-Ig.-ja 
2760 Nagykáta, 
Dózsa György u. 46. 

Fül-orr-gégészeti 
Szakrendelés 
vezető 

– fül-orr-gégészeti szv., 
valamennyihez: 
– cs: 3 hónapnál nem 
régebbi e.b. 

– h: a megjelenéstől (azonnal) 
valamennyihez: 
– b: Kjt. alapján, vállalkozói 
szerződés is lehetséges, 
– az állás betölthető: a 
megbeszélés szerint 
– pályázatok benyújtása: 
írásban vagy személyesen dr. 
Nádai Tamás orv.-Ig.-hoz az R. 
címére (2760 Nagykáta, Dózsa 
György u. 46.), 
– t:  06 (29) 440-221, 06 (29) 
440-059/108 

    
 Röntgen O. 

vezető 
– radiológus szv., 
– e: UH diagnosztikai 
képesítés 

– h: a megjelenéstől számított 
1 hónap 
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 Tüdőgondozó I. 

vezető 
– tüdőgyógyász szv., 
– e: radiológiai szk. 

– h: a megjelenéstől számított 
1 hónap 

    
 Pszichiátriai Gondozó 

vezető 
– pszichiáter szv., 
– e: addiktológiai képesítés 

– h: a megjelenéstől számított 
1 hónap 

    
*** 

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

Sürgősségi Betegellátó O. 
osztályvezető főorvos 

– anaesthesiológia-intenzív 
terápia vagy oxiológia szv., 
– legalább 5 éves sz.gy., 
– vez.gy., 
– külföldön szerzett d. 
esetén honosítás, 
– cs: önéletrajz, 
– sz. pályafutás, 
– tud. publikációk jegyzéke, 
– a megpályázott állással 
kapcsolatos vez. 
elképzelések, 
– orv. d.-t, szv.-t tartalmazó 
iratok és a kötelező 
folyamatos továbbképzési 
időszak teljesítését igazoló 
okirat másolatai, 
– OONYI másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat a pályázati 
anyag elbírálásában részt 
vevők betekintési jogáról 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30 napon belül, 
– az állás a pályázat 
elbírálását követően azonnal 
betölthető, 
– érdeklődni lehet dr. Vörös 
Ibolya főig.-tól (8500 Pápa, 
Jókai u. 5–9.), 06 (89) 514-002-
es telefonszámon 

    
*** 

    

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház főigazgatója (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.) 
pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban az intézmény önálló telephelyeként működő 248 ágyas „Szanatórium” 
elnevezésű egységébe vezető állásra, mely igazgatóhelyettes beosztásnak minősül. 

Munkaköre a felsőfokú egészségügyi képesítésének megfelelően kerül meghatározásra. 

Pályázati feltételek: 

– felsőfokú egészségügyi diploma, 

– 10 év intézetvezetésben eltöltött szakmai gyakorlat, 

– egészségügyi menedzseri képesítés. 

Feladata: 

– az önálló 248 ágyas telephely vezetése, az ott működő 

– aktív és krónikus Pszichiátriai fekvőbeteg osztály, 

– aktív és krónikus Tüdőgyógyászati fekvőbeteg osztály, 

– Ápolási Osztály, 

– és a kapcsolódó szakambulanciák és szakrendelések, 

– valamint a közeljövőben elhelyezésre kerülő Tüdőgondozó  

gyógyító és ápolási feladatainak összefogása, irányítása, a tevékenységek összehangolása. 

A jelentkezésekhez csatolandó: 

– végzettséget igazoló okmányok másolata, 

– működési nyilvántartásba vételről szóló igazolás, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
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– részletes szakmai önéletrajz, szakmai koncepció a feladatra meghatározott elképzelésekkel, 

– előadások és publikációk listája, 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 

Bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint. 

Jelentkezési határidő: 2010. március 15. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 15 napon belül. 

Az állás a pályázati határidőt követő hónap 1. napjától betölthető. 

Garzonházban igény szerint férőhelyet biztosítunk. 
A pályázati anyagot a Főigazgatói Titkárságra (fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) dr. Kovács József 

főigazgatóhoz kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.). Telefon: 06 (34) 515-444. 
    

*** 
    

Veszprém Megyei Csolnoky 
Ferenc K-R. 
8200 Veszprém, 
Kórház u. 1. 

Pszichiátriai Centrum dobai 
telephelye 
pszichiáter szakorvos, 
osztályvezetői megbízással 

– orv. d., 
– szakirányú szv., 
– pszichiáter rehabilitációs 
szv., 
– számítógép felhasználói 
szintű ismerete, 
– e: jó kommunikációs 
készség, 
– határozott fellépés, 
– 5 éves, hasonló m.-körben 
szerzett sz. tapasztalat, 
– cs: d. másolata, 
– szv.biz. másolata, 
– igazolás OONY-ba vételről, 
– fényképes sz.ö., 
– e.b., 
– előadások, publikációk 
jegyzéke, 
– a pályázónak az O. vez.-
ével, ir.-ával kapcsolatos 
elképzelései, programja 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– igény esetén az orvos-nővér 
szállón elhelyezés biztosítható, 
– pályázatok benyújtása: Bartus 
Péter humánerőforrás- 
gazdálkodási osztályvezetőhöz 
az I. címére (8200 Veszprém, 
Kórház u. 1.) 

 

 
 

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 
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Budapest 

    
Józsefvárosi Eü. Szolgálat 
főig.-ja 
1084 Bp., 
Auróra u. 22–28. 

röntgen szakorvos – orv. d., 
– szv., 
– e: mammográfiai és 
vascularis UH jártasság, 
– cs: részletes sz.ö., 
– d., szv.biz. másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– OONYI, 
– nyilatkozat a pályázati 
anyag elbírálásában részt 
vevők betekintési jogáról 

- h: 2010. III. 21., 
– a pályázati kiírás a 
www.kszk.gov.hu honlapon 
2010. III. 17-én jelenik meg, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Varga Gábor  orv.-Ig.-nak 
címezve a Józsefvárosi Eü. 
Szolgálat címén (1084 Bp., 
Auróra u. 22–28.) vagy az 
orvosigazgatosag@jeszrend.hu 
e-mail címre elküldve 

    
*** 
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Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. (1182 Budapest, Thököly út 
3.) ügyvezető igazgatója pályázatot hirdet 

– röntgen szakorvosi (részállásban is) 

– neurológus szakorvosi (részállásban) 

– bőrgyógyász szakorvosi (részállásban)  

– gyermek fogorvosi 

– felnőtt háziorvos (1200 kártyaszám) 

– házi gyermekorvos 

állás betöltésére. 

A pályázat fő- vagy mellékállásban is betölthető. 

Az alkalmazás módja és a bérezés megegyezés alapján történik. 

Jelentkezés: szakmai önéletrajz benyújtásával, 

– röntgen-, neurológus-, bőrgyógyász szakorvosi állásra dr. Juhász Ágnes szakellátási igazgatóhelyettes 
(juhasz.agnes@18euszolg.hu ) részére, 

– a gyermek fogorvosi, felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi állásra dr. Szebényi Attila orvos igazgató 
(szebenyi.attila@18.euszolg.hu) részére 

a fent megjelölt címen vagy e-mailben, a megjelenést követő 30 napon belül. 
 
    

Baranya megye 
    

Bács-Kiskun megye 
 

Békés megye 
    

Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.) pályázati 
felhívása területi ellátási kötelezettséggel a betöltetlen házi gyermekorvosi körzet vállalkozási formában történő 
feladatellátására  

Pályázati feltételek: 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben  és  a 18/2000. (lI. 25.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelés, 

– büntetlen előélet, 

– az önkormányzat alkalmazásában álló asszisztens továbbfoglalkoztatásának vállalása. 

A pályázat részeként benyújtandó: 

– szakmai önéletrajz, 

– házi gyermekorvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány hiteles másolata, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– szakképzettséget igazoló bizonyítványok hiteles másolata, 

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

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 60. nap. 

A pályázat elbírálására a benyújtási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

A pályázatokat Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat polgármesterének címezve kell benyújtani postai úton (5561 
Békésszentandrás, Hősök tere 1. címre). 

Az önkormányzat a feladatellátáshoz kapcsolódó feltételek megteremtése érdekében segítséget nyújt. 

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

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
    

Csongrád megye 
    

Fejér megye 
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Győr-Moson-Sopron megye 

    
Hajdú-Bihar megye 

    
Heves megye 

    

Agria Ügyelet Kft. Heves Városi Rendelőintézete (3360 Heves, Fő út 13.) szemész szakorvost keres szakrendelésére heti 30 
órában (lehetséges részmunkaidőben, vállalkozói formában is). Bérezés: megegyezés szerint. 

Érdeklődni lehet: dr. Szívós János orvos-igazgató, t: 06 (36) 545-013. 
    

Jász-Nagykun-Szolnok megye 
    

Jászfényszaru Város Ö. 
Képv.-test. 
5126 Jászfényszaru, 
Szabadság tér 1. 

II. számú háziorvosi 
szolgálat 
háziorvos 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– vállalkozási formában, 
– hétköznap készenléti, 
hétvégi ügyeleti rendszerben 
való részvétellel, 
– a körzet népességszáma: 
1400 fő 

– legalább 3 éves sz.gy., 
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti, valamint a 18/2000. 
(II. 25.) Korm. rend.-ben előírt 
egyéb feltételek megléte, 
– büntetlen előélet, 
– saját tulajdonú gépkocsi és 
érvényes vez. engedély a 
terület ellátásához, 
– cs: 1 hónapnál nem 
régebbi e.b., 
– háziorvosi alkalmassági 
vizsgálat meglétét igazoló 
okmány hiteles másolata, 
– sz.ö., 
– sz. véleményezés a 
működtetési jog 
megszerzéséhez, 
– hozzájárulás a pályázati anyag  
elbírálásában részt vevőknek a 
megtekintéshez, 
– a v.-et igazoló oklevelek 
hiteles másolata 

– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– az álláshely a Képv.-test. 
döntését követően azonnal 
betölthető, 
– szolg. lakás, rendelő 
biztosított, 
– pályázatok benyújtása: 
Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármesterhez az Ö. címére 
(5126 Jászfényszaru, 
Szabadság tér 1.), 
– Jászfényszaru Város Ö. Képv.-
test. a pályázat 
eredménytelenné 
nyilvánításának jogát 
fenntartja 

    
Komárom-Esztergom megye 

    

Dad Községi Ö. 
2854 Dad, 
Fő u. 21. 

háziorvos 
Feladatellátás helye: 
2854 Dad, Fő u. 37. 
– vállalkozási forma, 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– társulás keretében ellátott 
közpi. ügyelet részvételi 
kötelezettség 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti képesítés, valamint a 
18/2000. (II. 25.) Korm.  
rend.-ben meghatározott 
feltételek megléte, 
– büntetlen előélet, 
– saját tulajdonú gépkocsi és 
vez. engedély a területi 
ellátáshoz, 
– cs: 3 hónapnál nem 
régebbi e.b., 
– szk.-t tanúsító okiratok 
másolata, 
– alkalmasságot, háziorvosi 
alkalmasság meglétét 
igazoló okiratok másolata, 
– hozzájáruló nyilatkozat a 
pályázati anyag elbírálásában 
részt vevőknek a pályázati 
anyag megismeréséhez, 
– részletes sz.ö., 
– saját személygépkocsi és 
vez. engedély meglétét 
igazoló okirat másolata, 
– személyi és tárgyi feltételek 
biztosításáról nyilatkozat 

– h: a megjelenéstől számított 
30. napon belül, 
– e.h.: a h. lejártát követő 30 
napon belül, 
– a háziorvosi tev. azonnal 
kezdhető, 
– határozatlan időtartamra 
kötött szerződés, 
– az Ö. szolg. lakást biztosít, 
– pályázatok benyújtása: zárt 
borítékban, (a borítékon 
feltüntetve: „Háziorvosi 
pályázat”) Szűcs Attiláné 
polgármesterhez személyesen 
vagy postai úton (2854 Dad, Fő 
u. 21.), 
– t: 06 (34) 470-025 

    

*** 
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Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet igazgató főorvosa (2870 Kisbér, Iskola u. 11.) pályázati felhívása 

Munkahely és munkakör megnevezése: 

Belgyógyászati Osztály (általános profilú, aktív) belgyógyász szakorvos (belgyógyász és radiológus szakorvos házaspár 
előnyben). 

Pályázati feltételek: 

– szakirányú végzettség, előnyt jelent kardiológiai szakvizsga, 

– megfelelő szakmai gyakorlat, 

– cs: önéletrajz, 

– szakmai pályafutás, 

– orvosi diplomát, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló okirat 
másolata, 

– OONY-ba történt felvétel igazolásának másolata, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogáról. 

Juttatások, egyéb információk: 

Bér: Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

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

Pályázat benyújtása: dr. Ferencz Péter igazgató főorvoshoz a kórház címére (2870 Kisbér, Iskola u. 11.). 

Két szoba összkomfortos kertes családi ház szolgálati lakásként biztosított. 

Az osztályos munka mellett belgyógyászati szakrendelésen való részvétel. 
 
    

*** 
    

Nyergesújfalu Város Önkormányzata (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104–106.) pályázatot hirdet fogorvosi praxis 
betöltésére. 

A praxisra vonatkozó adatok: 

Feladatellátás helye: 2. Számú Fogorvosi Szolgálat Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 146. Jelenleg: Lábatlan, Rákóczi F. u. 132. 

A szakma megnevezése: fogászati ellátás (körzeti fogorvoslás). 

Progresszivitás szintje: alapellátás. 

Rendelési idő: heti 30 óra. 

Ellátási körzet (ellátotti kör): területi ellátási kötelezettséggel, Nyergesújfalu, 2. számú fogorvosi körzete (utcajegyzék 
szerint) és Bajót fogorvosi körzete (utcajegyzék szerint), valamint iskolafogászat. 

Ellátandó lakosságszám: 4500 fő. 

Ügyelet, készenlét: ügyeletben nem vesz részt. 

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

A pályázathoz csatolandó: 

– végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– fogorvosi szakmai gyakorlat igazolásáról szóló nyilatkozat, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– nyilatkozat a körzet ellátásának módjáról (vállalkozói formában vagy közalkalmazottként kíván dolgozni), 

– nyilatkozat, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot 
megismerhessék, valamint nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér, 

– az ÁNTSZ igazolása, hogy a működtetési jog engedélyezésének feltételei fennállnak. 

A pályázat benyújtásának helye: Nyergesújfalu Város Polgármesteri Hivatal 2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104–106., 
Miskolczi József polgármester. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30. nap. 
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A pályázat benyújtásának módja: 1 példányban, zárt borítékban, a borítékra ráírandó: „Fogorvosi Pályázat”. 

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

Az álláshely betölthető: a pályázat elbírálását követően, megállapodás szerinti időpontban. 

Szolgálati lakás: megbeszélés tárgyát képezi. 

Telefoninformáció: Adolf Józsefné jegyző, 06 (33) 514-336 vagy a 06 (20) 455-2917. 
    

*** 
    

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

Aktív fekvő beteg osztályára: belgyógyász-kardiológus, belgyógyász-gastroenterologus, csecsemő- és gyermekgyógyász, 
neonatológus, onkológus, idegsebész, neurológus, szemész, pszichiáter, traumatológus szakorvosok részére. 

Krónikus fekvő beteg osztályára: tüdőgyógyász, neurológus, belgyógyász vagy gerontológus szakorvosok részére. 

Járó beteg, valamint diagnosztika területre: radiológus, psychiater, nukleáris medicina szakvizsgával rendelkező 
szakorvosok részére. 

Az alábbi állások munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban is betölthetők (szabadfoglalkozás vagy vállalkozás): 

gyermeksebész – heti 6 órában,  

gyermek szemész– heti 10 órában. 

Valamennyi pályázathoz: 

Bérezés:  Kjt., illetve megegyezés szerint. 

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

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

A jelentkezésekhez csatolandó: 

– végzettséget igazoló okmányok másolata, 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat, 

– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása, 

– OONYI könyv másolata, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– előadások és publikációk listája, 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2010. március 31. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

Garzonházban férőhelyet biztosítunk. 

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

 
    

Nógrád megye 
    

Bátonyterenye Város Ö. 
3070 Bátonyterenye, 
Városház út 2. 

5. Számú Háziorvosi 
Szolgálat 
(3070 Bátonyterenye, Ózdi út 
60.) 
háziorvos 
(felnőttek ellátására) 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– ügyeleti ellátásban való 
részvétellel, 
– vállalkozási formában az  

– a háziorvosi és házi 
gyermekorvosi és fogorvosi 
tev.-ről szóló 4/2000. (II. 25.) 
EüM rend., 11. § (1)–(2) 
bekezdése szerinti 
képzettségi előírásoknak való 
megfelelés, 
– önálló orvosi tev.-ről szóló 
2000. évi II. tv.-ben, valamint  
a 18/2000. (II. 25.) Korm. 
rend.-ben rögzített működési 

– h: a megjelenéstől számított 
30 nap, 
mindkettőhöz: 
– b:  (közalkalmazotti jogviszony 
esetén) Kjt. szerint, 
– a pályázatot a h. leteltét 
követően a Képv.-test. bírálja 
el, 
– az állás vállalkozás esetén az 
elbírálást követően azonnal 
betölthető, közalkalmazotti 
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Ö.-tal kötött megállapodás 
szerint vagy közalkalmazotti 
jogviszony létesítésével 

jog megszerzése, 
– cs: működtetési jogról 
szóló határozat másolata, 
mindkettőhöz: 
– büntetlen előélet, 
– cs: d. hiteles másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– sz.ö., 
– orvosi alkalmassági 
vizsgálat meglétét igazoló 
irat másolata, 
– OONY-ba vételről szóló 
dokumentum másolata, 
– hozzájárulás a pályázati 
anyag megismeréséhez az 
elbírálásban részt vevőknek, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázat elbírálása a Képv.-
test. nyílt vagy zárt ülésén 
történjen 

jogviszony esetén 2010. V. 1-
jétől, 
– szolg. lakás biztosított, 
– pályázatok benyújtása: 
Bátonyterenye város 
polgármesteréhez (3070 
Bátonyterenye, Városház út 2.) 
a borítékra ráírandó: 
„Háziorvosi pályázat”, illetve 
„Fogorvosi pályázat”, 
– vállalkozás esetén az Ö. a 
rendelőt és az alapfelszerelést 
térítésmentesen biztosítja, 
– további információ kérhető: 
Kovács Sándorné szoc. és eü. 
osztályvezetőtől, 3070 
Bátonyterenye, Városház út 2., 
– t: 06 (32) 353-877/111 

    
 3. Számú Fogorvosi 

Szolgálat 
(3070 Bátonyterenye, Ózdi út 
60.) 
fogorvos 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
iskolafogászati ellátás 
biztosítása, 
– vállalkozási formában az 
Ö.-tal kötött szerződés 
szerint vagy közalkalmazotti 
jogviszony létesítésével 

– egyetemi szakirányú v. – h: a megjelenéstől számított 
15. nap 

    
Pest megye 

    
Pest Megyei Flór Ferenc K. 
főig főorvosa 
2143 Kistarcsa, 
Semmelweis tér 1. 

Sürgősségi Betegellátó O. 
belgyógyász, sürgősségi 
orvostan, oxyológus, 
aneszteziológia és intenzív 
terápiás szakorvosok 
Feladat: a sürgősséggel 
beutalt betegek elsődleges 
ellátása, differenciál-
diagnosztika megszervezése 

– szv., vagy szv.-val még nem 
rendelkező, sürgősségi 
szemléletű orvosoknak, 
– belgyógyászat, sürgősségi 
orvostan, oxyológia vagy 
aneszteziológia és intenzív 
terápiás szv., illetve 
szakorvos képzésben való 
részvétel (szándéka), 
– büntetlen előélet, 
– cs: sz. életutat bemutató 
önéletrajz (kézzel írott 
formában is), 
– v.-et igazoló okiratok 
másolata, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a 
pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul 

– b: kiemelt, 
– havonta átlagosan tizennégy 
(9 nappali, 5 éjszakai) 12 órás 
műszakot kell ellátni, a többi (16 
nap) szabadnap, 
– az állások az elbírálást 
követően azonnal  betölthetők, 
– szálláslehetőség a K. területén 
elhelyezkedő nővérszállón 
biztosított, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Bedros J. Róbert PhD főig. 
főorvos, főtanácsoshoz a K. 
címére (2143 Kistarcsa, 
Semmelweis tér 1.), e-mail: 
foigtitkar@florhosp.hu 

    
*** 
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Nyáregyháza Község Ö. 
2723 Nyáregyháza, 
Nyáry Pál út 37. 

I. számú körzet 
háziorvos  
(felnőttek ellátására) 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– a körzet lakosságszáma: 
1800 fő 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti, valamint a 18/2000. 
(II. 25.) Korm. rend.-ben előírt 
egyéb feltételek, 
– büntetlen előélet, 
– cs: a pályafutást is 
tartalmazó önéletrajz, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– v.-et igazoló okiratok 
másolata, 
– sz. véleményezés a 
működtetési jog 
megszerzéséhez, 
– jogi személyiségű eü. 
szolgáltató esetén: társasági 
szerződés, 
– eü. szolgáltatóként 
működő pályázó esetén a 
meglévő ÁNTSZ engedély 

– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– felújított szolg. lakás 
biztosított, 
– az álláshely az elbírálást 
követően azonnal betölthető, 
– e.h.: a h. lejártát követő Képv.-
test. ülésen, 
– érdeklődés  és a pályázatok 
benyújtása: Nyáregyháza 
Község Ö.,  Kravecz Lászlóné 
polgármester (2723 
Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37.), 
– t: 06 (29) 690-188, 06 (30) 337-
4260 

    
*** 

    

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2112 Veresegyház, Fő út 106. pályázatot hirdet háziorvosi körzet 
feladatainak ellátására (területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint. 

Betöltendő munkakör: háziorvosi munkakör, határozatlan időre szóló szerződéssel. 

Ellátandó feladatok: 5. háziorvosi körzet feladatainak ellátása területi ellátási kötelezettséggel, heti  ötnapos rendelési 
idővel. 

A feladatellátás helye: az orvosi ellátáshoz az önkormányzat rendelőt biztosít, melynek helye: 2112 Veresegyház, Szent-
Györgyi Albert u. 2. 

A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázatot zárt borítékban, „Pályázat 5. háziorvosi körzet ellátására” megjelöléssel, 
2 példányban kell benyújtani személyesen vagy postai úton, postacím: 2112 Veresegyház, Fő út 106. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás és további információ Pásztor Béla polgármestertől kérhető, 06 (28) 588-601, 06 
(20) 9449-523. 

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

A pályázatok elbírálása: a pályázatról a képviselő-testület a benyújtási határidő lejártát követően 60 napon belül dönt. Az 
állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 

Az állás betöltésének ideje: 2010. július 1-jétől. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, 
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, 
– működtetési engedély megszerzése. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz, 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
– végzettséget igazoló okmányok másolata, 
– egészségügyi alkalmassági igazolás, 
– a működtetési jog gyakorlásához szükséges szakvélemény, 
– beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők és az önkormányzat képviselő-testületének tagjai 

megismerhessék a pályázat anyagát. 
    

Somogy megye 
    

Pusztakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (8707 Pusztakovácsi, Fő u. 56.) pályázatot hirdet Pusztakovácsi 
község háziorvosi körzet lakosságának területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására, központi ügyeletben történő 
részvétellel, határozatlan időre 
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Munkahely, munkakör megnevezése: háziorvos 

– háziorvosi körzet: Pusztakovácsi község közigazgatási területe, 

– a feladatok ellátása történhet vállalkozói,  illetve közalkalmazotti formában is, 

– területi ellátási kötelezettség, amely magában foglalja hétvégi ügyeleti ellátásban való részvétel kötelezettségét is, 

– a háziorvos ellátja az iskola-egészségügyi feladatokat is. 

Pályázat feltételek: 

– a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben és a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte, 

– cs: háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– diploma és szakvizsga oklevelének hiteles másolata, 

– jogi személyiségű egészségügyi szolgáltató esetén társasági szerződés, 

– egészségügyi szolgáltatóként működő pályázó esetén a meglévő ÁNTSZ engedély. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 15. nap. 

Az álláshely a pályázat elbírálását követő hónap 1-jétől betölthető. 

A pályázat benyújtása: Kresztyankó András polgármesterhez a polgármesteri hivatal címére (8707 Pusztakovácsi, Fő u. 
56.), t/f: 06 (85) 337-196. 

    
*** 

    
Csákány, Somogysámson, 
Somogyzsitfa Községi Ö.-ok 
8733 Somogysámson, 
Fő u. 98. 

háziorvos 
– területi ellátási 
kötelezettségű háziorvosi 
vegyes felnőtt-gyermek 
körzet ellátása vállalkozási 
formában  

– a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi 
tev.-ről szóló 4/2000. (II. 25.) 
EüM rend.-ben előírt 
feltételek megléte, 
– büntetlen előélet, 
– cs: OONY-ba vétel 
igazolása, 
– v.-et és szv.-t igazoló 
oklevelek hiteles másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– a működtetési jog 
meglétét igazoló okirat 
hiteles másolata vagy a 
működtetési jog 
megszerzése feltételeinek 
fennállását igazoló illetékes 
ÁNTSZ határozata, 
– sz. és személyes önéletrajz, 
– nyilatkozat, amelyben a 
pályázó hozzájárul, hogy a 
pályázati anyag 
elbírálásában részt vevők a 
pályázatot megismerjék és 
abba betekintsenek 

– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e.h.: a h. lejártát követő első 
Képv.-test. ülés, 
– a körzet elfoglalásának ideje: 
2010. VII. 1. napjától, 
– az Ö. 3 szoba, összkomfortos 
családi házat biztosít (a 
rendelővel egy épületben) 
széles sávú internet 
használatával, 
– pályázatok benyújtása: 
Somogysámson Községi Ö. 
Képv.-test. részére (8733 
Somogysámson, Fő u. 98.), 
– további felvilágosítás 
kérhető Somogyi-Magyar 
József polgármestertől a 06 
(30) 9374-174-es 
telefonszámon 

    
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

    
Nyírlugos Város Ö. 
4371 Nyírlugos, 
Szabadság tér 1. 

I. számú felnőtt háziorvosi 
praxis 
háziorvos 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– hétközi, hétvégi és 
ünnepnapi ügyeletben való 
részvétellel, 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti képesítés és az ott, 
valamint a 18/2000. (II. 25.) 
Korm. rend.-ben előírt 
feltételek megléte, 
– büntetlen előélet, 
– OONY-ba vétel, 
– cs: szk.-t igazoló 

– b: közalkalmazotti jogviszony 
esetén a Kjt. szerint, 
megegyezés alapján, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e.h.: az illetékes ÁNTSZ sz. 
véleményének megérkezését 
követő Képv.-test. ülés, 
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– vállalkozói vagy 
közalkalmazotti 
jogviszonyban 

dokumentumok másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– részletes sz.ö., 
– az illetékes ÁNTSZ-től a 
megszerzendő működtetési 
jogra vonatkozó előzetes 
szerződésképesség igazolása,
– nyilatkozat arról, hogy a 
személyét érintő kérdés 
tárgyalásakor nyílt vagy zárt 
ülést kér 

– az állás az ÁNTSZ működési 
engedélyének kiadását 
követően azonnal betölthető, 
– igény esetén szolg. lakás 
biztosított, 
– pályázatok benyújtása: 
Hovánszki György 
polgármesterhez az Ö. címére 
(4371 Nyírlugos, Szabadság tér 
1.), 
– t: 06 (42) 388-800 

    
Tolna megye 

    

Nak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (7215 Nak, Fő u. 127.) pályázatot hirdet a naki háziorvosi körzetben 
(Nak község, mint a körzet székhelye mellett Lápafő és Várong községekre is kiterjedő ellátási kötelezettséggel) háziorvosi 
munkakör betöltésére 

Munkakör megnevezése: háziorvos. 

A háziorvos feladatellátási kötelezettsége: vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi ellátás, valamint az iskola- és ifjúság- 
egészségügyi szolgáltatás területi ellátási kötelezettséggel, közalkalmazotti jogviszonyban vagy vállalkozási formában történő 
biztosítása. A praxis jelenleg nem jár ügyeleti kötelezettséggel. 

A munkavégzés telephelyei: 7215 Nak, Fő u. 189., 7214 Lápafő, Béke u. 30., 7214 Várong, Mező u. 1. szám alatti háziorvosi 
rendelők. 

A rendelők térítésmentes használata biztosított, továbbá a lápafői és várongi rendelők használatával kapcsolatos egyéb 
kiadásokat (pl. fűtési költség) és közüzemi díjakat a feladatellátás idejére az adott telephely önkormányzata biztosítja. 

Az ellátandó háziorvosi körzet lakosságszáma: 996 fő. 

Pályázati feltételek: 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek megléte, 

– büntetlen előélet, 

– saját személygépkocsi használata, érvényes vezetői engedély megléte. 

A pályázathoz csatolandó: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– végzettséget és szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolata, 

– részletes szakmai önéletrajzot is tartalmazó személyes önéletrajz, 

– egészségügyi alkalmasságot – háziorvosi alkalmasság meglétét – igazoló okmány másolata, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik, 

– a vállalkozói tevékenységet igazoló okirat. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülés. A Képviselő-
testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, zárt borítékban (borítékon feltüntetve: „Háziorvosi 
pályázat”), Rácz Róbert polgármesterhez, Nak Község Önkormányzata címére (7215 Nak, Fő u. 127.). 

Egyéb információk: 

A háziorvosi tevékenység a pályázat elbírálását, az engedélyek beszerzését követően azonnal megkezdhető. A szerződés 
időtartama: határozatlan időtartamra szól. 

Az önkormányzat szükség esetén lakást biztosít a nyertes pályázónak. 

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ Horváth Sándor körjegyzőtől a 06 (74) 485-215-ös vagy a 06 (74) 585-005-ös 
telefonszámokon kérhető. 
 

    
*** 
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Pincehely Nk. Ö. 
Képv.-test. 
7084 Pincehely, 
Kossuth L. u. 81. 

Pincehelyi székhelyű házi 
gyermekorvosi körzet 
házi gyermekorvos 
– vállalkozási formában vagy 
közalkalmazotti 
jogviszonyban, 
– a gyermekorvosi körzethez 
tartozik Belecska település is 

– a házi gyermekorvosi tev.-re 
vonatkozó hatályos 
jogszabályokban [4/2000. 
(II. 25.) EüM rend., 18/2000. 
(II. 25.) EüM rend.] előírt iskolai 
v., szk. és egyéb feltételek 
megléte, 
– cs: eredetiben vagy 
hitelesített másolatként: 

– v.-et, szk.-t igazoló 
okiratok, 
– részletes, sz.tev-et 
bemutató önéletrajz, 
– 30 napnál nem régebbi 
e.b., 
– eü. alkalmasságot igazoló 
okirat, 
– működési nyilvántartási 
igazolvány, 
– amennyiben van, a 
működtetési jogról szóló 
hatósági bizonyítvány, 
illetve határozat, 
– egyéni vállalkozó esetén a 
vállalkozói igazolvány, 
gazdasági társaság esetén 
30 napnál nem régebbi 
cégkivonat és társasági 
szerződés másolata, 
– nyilatkozat, mely szerint 
hozzájárul, hogy a pályázat 
elbírálásában részt vevők a 
pályázati anyag tartalmát 
megismerhessék 

– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e.h.: a h. lejártát követő első 
Képv.-test. ülés, de legfeljebb 
45 nap, 
– az Ö. igény esetén a pályázó 
részére szolg. lakást biztosít, 
– a pályázat elbírálásáról a 
pályázók írásban értesítést 
kapnak, 
– pályázatok benyújtása: 1 
példányban, zárt borítékban, 
az Ö. címére (7084 Pincehely, 
Kossuth L. u. 81.), a borítékra 
ráírandó: „Házi gyermekorvosi 
pályázat”, a pályázattal 
kapcsolatban bővebb 
felvilágosítás kapható: Herdics 
Béla polgármestertől a 06 (30) 
901-1944-es telefonszámon 

    
*** 

    
Tengelic Község Ö. 
Képv.-test. 
7054 Tengelic, 
Rákóczi u. 11. 

háziorvos 
– vegyes háziorvosi praxis 
Tengelic közigazgatási 
területére (belterület és 
külterületek)  
– lakosságszám: 2482 fő, 
– vállalkozó vagy 
közalkalmazotti jogviszony 
keretében, 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– társulás keretében ellátott 
ügyeleti kötelezettség 
Szekszárd székhellyel, 
– iskola eü. ellátás biztosítása 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti képesítés és az ott, 
valamint a 18/2000. (II. 25.) 
Korm. rend.-ben előírt 
feltételek megléte, 
– háziorvostan szk. vagy 
háziorvostan licenc v. megléte, 
– büntetlen előélet, 
– saját tulajdonú gépkocsi és 
vez. engedély a terület 
ellátásához, 
– cs: 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– d. hiteles másolata, 
– sz.ö., sz. elképzelések, ellátás 
fejlesztésére vonatkozó 
elképzelések leírása, 
– szk.-t tanúsító okiratok 
másolata, 
– eü alkalmasságot igazoló 
okiratok másolata, 
– háziorvosi alkalmasság 
meglétét igazoló okmány 
másolata, 
– vállalkozási formában 
történő feladatellátás esetén a 

– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e.h.: a h. lejártát követő első 
Képv.-test. ülés, 
– a munkakör betöltésének 
legkorábbi időpontja: 2010. VIII. 
1., 
– vállalkozási formában történő 
feladatellátás esetén az Ö. a 
nyertes pályázóval határozatlan 
időre szóló részletes szerződést 
köt, közalkalmazotti 
jogviszonyban történő 
foglalkoztatás esetén az Ö. a 
nyertes pályázót határozatlan 
időre nevezi ki, ebben az 
esetben a b: a Kjt. rendelkezései 
szerint  
történik, 
– sz. minimumfeltételek 
biztosítottak, 
– szükség esetén szolg. lakás 
biztosított, 
– közszolgáltatás finanszírozási 
módja: MEP finanszírozás, a 
háziorvos köti meg a szerződést 
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vállalkozás meglétét igazoló 
dokumentumok, 
– hozzájárulás a pályázati 
anyag elbírálásában részt 
vevőknek a pályázat 
megismeréséhez, 
– saját személygépkocsi és 
vez. engedély meglétét 
igazoló okirat másolata 

a MEP-pel, közalkalmazott 
háziorvos esetén a finanszírozás 
az Ö.-on keresztül történik, 
– a praxisjoggal kapcsolatos 
információt hétköznap 8–11 
óráig dr. Stallenberger Pétertől 
lehet kérni a 06 (74) 432-200-as 
telefonszámon, 
– pályázatok benyújtása: zárt 
borítékban (a borítékon 
feltüntetve: „Háziorvosi 
pályázat”), postai úton vagy 
személyesen az alábbi címre: 
Tengelic Község Ö., Gáncs István 
polgármester, 7054 Tengelic, 
Rákóczi u. 11., 
– a pályázattal kapcsolatban 
érdeklődni lehet: Gáncs József 
polgármestertől a 06 (74) 432-
100-as, Tolnai Lászlóné jegyzőtől 
a 06 (74) 432-122-es 
telefonszámon 

    
*** 

    

Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (7130 Tolna, Hősök tere 1.) pályázatot ír ki Tolna város Mözs 
településrészén 1698 kártyás felnőtt háziorvosi körzet orvosi feladatainak ellátására. 

Rendelő: 7131 Mözs, Szent István u. 13. 

A tevékenység vállalkozó háziorvosként látható el. 

A tevékenység magában foglalja a hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való részvételt. 

Az az orvos, aki Mözs településrészen kíván letelepedni, a pályázat elbírálása során előnyben részesül. 

Pályázati feltételek: 

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

Bővebb információ kérhető: dr. Handl Mária vezető háziorvostól [t: 06 (20) 936-4302], Parragné Merk Máriától, a 
polgármesteri hivatal ügyintézőjétől [t: 06 (74) 540-816]. 

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Tolna város honlapján: www.tolna.hu. 
    

Vas megye 
    

Veszprém megye 
    

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

szülész-nőgyógyász szakorvos – szülész-nőgyógyász szv., 
mindkettőhöz: 
– külföldön szerzett d. esetén 
honosítás, 
– cs: önéletrajz, 
– sz. pályafutás, 
– orv. d.-t, szv.-t tartalmazó 
iratok és a kötelező 
folyamatos továbbképzési 
időszak teljesítését igazoló 
okiratok másolata, 
– OONY-ba történt felvétel 
igazolásának másolata 

mindkettőhöz: 
– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30 napon belül, 
– az állás a pályázat elbírálását 
követően azonnal betölthető, 
– érdeklődni lehet dr. Vörös 
Ibolya főig.-tól (8500 Pápa, 
Jókai u. 5-9.), 06 (89) 514-002-
es telefonszámon 

 csecsemő- és 
gyermekszakorvos 

– csecsemő- és 
gyermekszakorvosi v. 

 

    
Zala megye 
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Gróf Esterházy K. és R. 
Szakrendelő 
főig.-ja 
8500 Pápa, 
Jókai u. 5–9. 

osztályvezető főgyógyszerész – szakirányú szk., 
– legalább 5 éves sz.gy., 
– informatikai 
rendszerismeret, 
– külföldön szerzett d. esetén 
honosítás, 
– cs: részletes sz.ö., 
– egyetemi d. hiteles 
másolata, 
– pályázati kérelem, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– GYONY-ba történt felvétel 
igazolása 
– nyilatkozat a pályázati 
anyag elbírálásában részt 
vevők betekintési jogáról 

– b: megegyezés szerint 
– h: a megjelenéstől számított 
30 napon belül, 
– az állás a pályázat elbírálását 
követően azonnal betölthető, 
– érdeklődni lehet dr. Vörös 
Ibolya főig.-tól (8500 Pápa, 
Jókai u. 5–9.), 06 (89) 514-
002-es telefonszámon 

    
*** 

    
Komárom-Esztergom Megyei 
Ö. 
Szent Borbála K. 
főig.-ja 
2800 Tatabánya II., 
Dózsa Gy. u. 77. 

szakgyógyszerész 
Feladata: manuális 
készítmények előállítása, 
gyári gyógyszerek 
megrendelése, bevételezése 
és kiadása az O.-oknak. Az I.-
ben citosztatikus 
keverékinfúzió előállítása is 
történik a Gyt. keretein belül. 
Alkalomszerűen ebben a 
tev.-ben is részt kell vennie 
az állást elnyerő 
gyógyszerésznek 

– gyógyszerész d., 
– pályakezdőnek és szv. előtt 
álló gyógyszerészeknek is, 
– cs: sz.ö., 
– v.-et igazoló okmányok 
másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– GYONY-ba történt felvétel 
igazolásának másolata  
– működési nyilvántartásba 
vétel igazolása, 
– hozzájárulás a pályázati 
anyag elbírálásában részt 
vevők betekintési jogához 

– b: megegyezés szerint, 
– h: 2010. III. 31., 
– e.h.: a h. lejártát követő 30. 
nap, 
– az állás a pályázat elbírálását 
követő 15 napon belül 
tölthető be, 
– pályázatok benyújtása: a 
megjelölt másolatokkal, 
önéletrajzzal a Főig. 
Titkárságra, dr. Fain András 
orv.-Ig.-hoz (2800 Tatabánya, 
Dózsa Gy. út 77.) 
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Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. (1182 Budapest, Thököly út 
3.) ügyvezető igazgatója pályázatot hirdet területi védőnői állás betöltésére 

A pályázat fő- vagy mellékállásban is betölthető. 

Az alkalmazás módja és a bérezés megegyezés alapján történik. 

Jelentkezés: szakmai önéletrajz benyújtásával Molnár Beatrix ápolási igazgató részére a fent megjelölt címen vagy e-
mailben (molnar.beatrix@18euszolg.hu), a megjelenést követő 30 napon belül. 

    
*** 

    
Tormay Károly 
Eü. Központ 
Ig. főorvosa 
2100 Gödöllő, 
Petőfi S. u. 1. 

területi védőnő (2) – eü. főiskola védőnői szakán 
szerzett d., 
– számítógép felhasználói 
szintű ismerete, 
– e: gödöllői lakhely, 

– b: Kjt. alapján+területi pótlék, 
– határozott idejű közalkalmazotti 
jogviszony, 
– h: a megjelenéstől számított 15 
nap, 
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– cs: d. másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– sz.ö. 

– e.h.: a h. lejártát követő 15. nap, 
– az állás betöltésének időpontja: 
azonnal, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Szabadfalvi András Ig. főorvoshoz 
az I. címére (2100 Gödöllő, Petőfi 
S. u. 1.) 

    
*** 

    

Agria Ügyelet Kft. Heves Városi Rendelőintézete (3360 Heves, Fő út 13.) Gyógytorna-mozgásterápia szakrendelésére 
gyógytornászt keres (lehetséges részmunkaidőben, vállalkozói formában is). 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Érdeklődni lehet: dr. Szívós János orvos-igazgató, t: 06 (36) 545-013. 
    

*** 
    

Kiskunlacháza Nk. Ö. 
Képv.-test. 
2340 Kiskunlacháza, 
Kossuth tér 1. 

III. számú Védőnői 
Körzet 
(2340 Kiskunlacháza, 
Dózsa Gy. u. 69.) 
védőnő 
A munkakörbe tartozó 
feladatok: 
– a területi védőnői 
ellátásról szóló 49/2004. 
(V. 21.) ESZCSM rend. 3. §-
ában foglaltak szerinti 
nővédelem, várandós 
anyák gondozása, 
gyermekágyas időszakban 
segítségnyújtás és 
tanácsadás, 0–6 éves korú 
gyermekek gondozása 

– védőnői v. (eü. főiskolai 
karon szerzett védőnői okl. 
vagy azzal egyenértékűnek 
elismert okl. alapján), 
– e: védőnői m.-körben 
szerzett 1 éves sz.gy., 
– alapfokú számítástechnikai 
ismeretek, 
– cs: sz.ö., 
– v.-et igazoló okiratok 
közjegyző által hitelesített 
példányai, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– a pályázó nyilatkozatát 
arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez 
hozzájárul 
 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ internetes 
oldalán történő megjelenést 
követően, 2010. III. 31., 
– e.h.: 2010.V. 15., 
– a pályázat elbírálásának módja: 
a pályázatokról az Eü. és Szoc. 
Bizottság véleményezése 
alapján Kiskunlacháza Nk. Ö.-
ának Képv.-testülete dönt, 
– a kinevezés 2010. VI. 1. 
napjától határozatlan időre szól, 
3 hónapos próbaidő kikötésével,
– pályázatok benyújtása: 3 
példányban (1 eredeti és 2 
másolat) zárt borítékban, 
személyesen vagy postai úton 
dr. Répás József 
polgármesterhez Kiskunlacháza 
Nk. Ö. P.H. címére (2340 
Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.), 
– a pályázattal kapcsolatosan 
további információt dr. Répás 
József polgármester nyújt, 
– t/f: 06 (24) 519-840, 
– e-mail: 
polgarmester@kiskunlachaza.hu,
– a Képv.-test. fenntartja magának 
a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa 

    
*** 

    
Piliscsaba Nk. Ö. 
2081 Piliscsaba, 
Kinizsi u. 1–3. 

Orvosi rendelő 
(2081 Piliscsaba, Bajcsy- Zs. 
u. 44.) 
iskola-eü. védőnő 

– büntetlen előélet, 
– cselekvőképesség, 
– eü. főiskola védőnői szakán 
szerzett d., 
– e: 1-3 év sz. tapasztalat, 
– cs: 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– v.-et, szk.-t igazoló okiratok 
másolata, 

– b: Kjt. szerint, 
– h: 2010. III. 18., 
– e.h.: 2010. III. 25., 
– a foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő, 
– a munkakör 
betölthetőségének időpontja: 
2010. III. 26., 
– határozott időre: 2011. V. 30-ig, 
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– részletes sz.ö., 
– a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati eljárásban 
részt vevők a pályázati 
anyagát megismerhessék 

– pályázatok benyújtása: 
személyesen vagy postai úton az 
Ö. polgármesterének, dr. Solti 
Gábornak címezve (2081 
Piliscsaba, Kinizsi u. 1–3.), a 
lezárt borítékra ráírandó: „Iskola-
egészségügyi védőnői pályázat”,
– részletesebb információ 
kérhető: dr. Solti Gábor  
polgármestertől a 06 (26) 575-
505-ös vagy Pataki Zsuzsanna 
humánpolitikai referenstől a 06 
(26) 575-500-as telefonszámon, 
– a pályázat  eredményéről a 
pályázók írásban kapnak 
értesítést 

    
*** 

    
Pusztaszabolcs Város Ö. 
Képv.-test. 
2490 Pusztaszabolcs, 
Velencei út 2. 

Anya- és 
Csecsemővédelmi 
Tanácsadó 
(2490 Pusztaszabolcs, 
Adonyi út 12.) 
körzet védőnő 

– büntetlen előélet, 
– szakirányú felsőfokú v. (eü. 
főiskolai karon szerzett 
védőnői okl. vagy azzal 
egyenértékűnek elismert 
okl.), 
– cs: iskolai v.-et igazoló 
okirat másolata, 
– sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat arra 
vonatkozóan, hogy a 
pályázati anyagot az 
eljárásban részt vevők 
megismerhetik 

– b: Kjt. szerint, 
– h: 2010. III. 12., 
– a megbízás kezdő időpontja: 
2010. IV. 1., 
– határozatlan idejű 
közalkalmazotti kinevezés, 3 
hónapos próbaidővel, 
– pályázatok benyújtása: Czompó 
István polgármesterhez a P.H. 
címére (2490 Pusztaszabolcs, 
Velencei út 2.), 
– t: 06 (25) 273-002, 273-036, 
271-833 

    
*** 

    
Rozsály Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4971 Rozsály, Kossuth u. 21/A ) pályázatot hirdet Rozsály, Zajta 

községekben területi védőnői feladatok ellátására, védőnői munkakör közalkalmazotti formában történő betöltésére 

A védőnő működési területe: Rozsály és Zajta közigazgatási területe. 

Pályázati feltételek: 

– egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett főiskolai végzettség, 

– büntetlen előélet. 

A pályázatoz csatolandó: 

– diploma hiteles másolata, 

– szakmai önéletrajz, 

– szakmai program, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázati anyagát, 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér. 

Juttatások: Kjt. szerinti bérezés, szükség esetén a lakáskérdés megoldható. 

Információk: 

– a pályázat benyújtásának határideje: a KSZK-honlapon (2010. március 8.) történő közzétételtől számított 15 napon belül  

– a pályázat elbírálásának határideje: a határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés, 
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– az állás betölthető: a pályázat elbírálását követő hónap első napjától, 

– a munkaviszony időtartama: határozatlan idejű (3 hónap próbaidővel), 

– a pályázatról érdeklődni lehet: Sztolyka Zoltán polgármestertől a 06 (44) 368-136-os telefonszámon. 

Egyéb: a pályázat benyújtható: „PÁLYÁZAT VÉDŐNŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE” címzetű borítékban, 1 példányban. 

Cím: Rozsály Községi Önkormányzat polgármesterének, 4971 Rozsály, Kossuth u. 21/A. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a beérkezett pályázatok formai szempontból történő 
vizsgálatára és bírálatára. 

 
    

*** 
    

Sárbogárd Város Ö. 
7000 Sárbogárd, 
Hősök tere 2. 

IV. számú védőnői körzet
(Sárbogárd, Köztársaság út 
151.) 
körzeti védőnő 
Ellátandó feladatok: 
– a területi védőnői 
ellátásról szóló 49/2004. 
(V. 21.) ESZCSM rend.-ben 
meghatározott feladatok 
ellátása az adott védőnői 
körzetben 

– büntetlen előélet, 
– szakirányú  felsőfokú iskolai 
v. (védőnői szakon szerzett 
d.), 
– cs: részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi, 
bűnügyi nyilvántartó szerv 
által kiállított e.b., 
– iskolai v.-et igazoló 
dokumentum másolata, 
– nyilatkozat arról, hogy az 
elbírálásban részt vevők 
megismerhetik a jelölt 
pályázati anyagát, valamint 
arról, hogy a pályázatának az 
elbírálását zárt ülésen kéri 

– b: Kjt. alapján, 
– juttatás: 6000 Ft étkezési 
utalvány, 
– h: a megjelenéstől számított 30. 
nap, 
– e.h.: a h. lejártát követő Képv.-
test. ülés, 
– határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyban, 
– az állás betöltésének 
legkorábbi időpontja: a pályázat 
elbírálását követően azonnal, 
– pályázatok benyújtása: Juhász 
János polgármesterhez az Ö. 
címére (7000 Sárbogárd, Hősök 
tere 2.) 

    
*** 

    
Szeghalom Város Ö. 
Képv.-test. 
5520 Szeghalom, 
Szabadság tér 4–8. 

I. számú szolgálat 
körzeti védőnő 

– eü. főiskola védőnői szakán 
szerzett d., 
– büntetlen előélet, 
– cs: érvényes e.b., 
– v.-et igazoló okirat 
másolata, 
– sz.ö. 

– b: Kjt. szerint, 
– letelepedés támogatása, 
– h: a megjelenéstől számított 30 
napon belül, 
– e.h.: a h. lejártát követő első 
Képv.-test. ülés, 
– az állás a pályázat elbírálását 
követően azonnal betölthető, 
– pályázatok benyújtása: Macsári 
József polgármesterhez a P.H. 
címére (5520 Szeghalom, 
Szabadság tér 4–8., 
– t: 06 (66) 371-611 
(polgármestertől) 

    
*** 

    

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház főigazgatója (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.) 
pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyre az alábbi területre: 

Intézményi szakoktató 

Pályázati feltételek: 

– egészségügyi főiskolai végzettség egészségügyi szakoktató szakon, 

– legalább 10 év egészségügyi szakoktatói gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: ápolási és egyéb egészségügyi szakmai területen eltöltött gyakorlat. 

Feladata: az intézményi szakdolgozók oktatásának szervezése, koordinálása, a szakmai gyakoroltatás szervezése. 
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A jelentkezéshez csatolandó okmányok: 

– végzettséget igazoló okmányok másolata, 

– működési nyilvántartásba vételről szóló igazolás, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, 

– rövid szakmai  koncepció, 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 

Bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint. 

Jelentkezési határidő: 2010. március 15. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 15 napon belül. 

Az állás a pályázati határidőt követő hónap 1. napjától betölthető. 

Garzonházban igény szerint férőhelyet biztosítunk. 

A pályázati anyagot a Főigazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) dr. Kovács József 
főigazgatóhoz kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.). Telefon: 06 (34) 515-444. 

    
*** 

    
Városi Ö. 
Egyesített Gyógyító 
Megelőző I. 
5200 Törökszentmiklós, 
Kossuth Lajos út 126. 

területi védőnő – eü. főiskola védőnői szakán 
szerzett képesítés, 
– büntetlen előélet, 
– cs: d. vagy annak hiteles 
másolata, 
– részletes sz. és személyes 
önéletrajz, illetve az eddigi 
tev.-ek ismertetése, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b. 

– b: Kjt. szerint, 
– munkaruha: szabályzat szerint, 
étkezési hozzájárulás, 
– h: a megjelenéstől számított 30. 
nap, 
– e.h.: a h. lejártát követő első 
munkanapon, 
– az állás azonnal betölthető, 
– lakás megbeszélés tárgyát 
képezheti, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Lukács Zsuzsanna Ig. főorvoshoz 
az I. címére (5200 
Törökszentmiklós, Kossuth Lajos 
út 126.), 
– t: 06 (56) 590-231 

 

 
 

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött 
vezetői és egyéb állásokra 
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Az Országos Mentőszolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet az Országos Mentőszolgálat Anyaggazdálkodási és Közbeszerzési Osztály osztályvezető munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól.  

A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 77. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

– biztosítja a működéshez szükséges eszközök és anyagok beszerzését, 

– irányítja, koordinálja, lebonyolítja a hatáskörébe tartozó anyagok, eszközök közbeszerzési eljárását, 

– felügyeli a raktározási, elosztási, belső anyagszállítási, javítási és selejtezési tevékenységet, 

– gazdálkodik a részére megállapított előirányzattal, 

– előkészíti a feladatköréhez tartozó szerződések megkötését. 
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Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

– szakirányú felsőfokú végzettség,  

– legalább 3 éves szakirányú vezetői gyakorlat,  

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– költségvetési intézménynél szerzett tapasztalat, 

– egészségügyi intézménynél szerzett tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

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

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázat elbírálását követően azonnali hatállyal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 19.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász István nyújt a +36 (20) 553-0408-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő 
megküldésével (1055 Budapest, Markó utca. 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot, valamint a munkakör megnevezését: „Anyaggazdálkodási és Közbeszerzési Osztályvezető”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 9. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Országos Mentőszolgálat honlapja – 2010. március 3. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 3. 

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). 

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

*** 
 

Az Országos Mentőszolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet az Országos Mentőszolgálat Munkabiztonsági Osztály osztályvezető munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 77. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

– feladata az OMSZ-jogszabályokban előírt munka- és tűzvédelmi feladatainak alkalmazása, betartatása, ellenőrzése, 

– kezeli a munkabiztonsági, foglalkozás-egészségügyi és környezetvédelmi dokumentációt és adatbázisokat,  

– biztosítja az OMSZ által kezelt műszaki eszközök és építmények biztonságos üzemeltethetőségét, 

– elkészíti a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, tűz- és környezetvédelmi szabályzatokat, 

– ellenőrzi a foglalkozás-egészségügyi rendszerben előírtaknak megfelelő működését, 

– előkészíti és karbantartja az OMSZ összes telephelye és munkaköre tekintetében a  kockázatbecslést. 

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

Pályázati feltételek: 

– szakirányú felsőfokú végzettség, 

– legalább 3 éves szakirányú vezetői gyakorlat, 

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– költségvetési intézménynél szerzett tapasztalat, 

– egészségügyi intézménynél szerzett tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

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

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör 2010. május 2-től tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 19. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász István nyújt a +36 (20) 553-0408-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő 
megküldésével (1055 Budapest, Markó utca. 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot, valamint a munkakör megnevezését: „Munkabiztonsági Osztályvezető”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 9. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Országos Mentőszolgálat honlapja – 2010. március 3. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 3. 

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK).  

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

*** 
 

Az Országos Mentőszolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet az Országos Mentőszolgálat Pénzügyi és Számviteli Osztály osztályvezető munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 77. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

– feladata a tevékenységi körébe tartozó pénzügyi feladatok ellátása és a hozzá tartozó területek  operatív munkájának 
megszervezése, irányítása, 

– felelős a számviteli jogszabályoknak megfelelő működésért,  

– szakmailag ellenőrzi az irányítása alatt álló területek munkáját, 

– ellátja a leltározással kapcsolatos feladatokat. 

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

Pályázati feltételek: 

– szakirányú felsőfokú végzettség, 

– legalább 3 éves szakirányú vezetői gyakorlat, 

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– regisztrált szakirányú mérlegképes könyvelői végzettség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– költségvetési intézménynél szerzett tapasztalat, 

– egészségügyi intézménynél szerzett tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, 

– végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik. 
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A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázat elbírálását követően azonnali hatállyal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 19. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász István nyújt a +36 (20) 553-0408-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő 
megküldésével (1055 Budapest, Markó utca. 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot, valamint a munkakör megnevezését: „Pénzügyi és Számviteli Osztályvezető”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 9. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Országos Mentőszolgálat honlapja – 2010. március 3. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március  3. 

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK).  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mentok.hu honlapon szerezhet. 
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Nótári Tamás

JOG, VALLÁS ÉS RETORIKA

címû kötetét

Jog, vallás és retorika – a római gondolkodás három, egymással elválaszthatatlanul összefonódó, az antik-
vitásban szerves egységként megélt szférája; ha a modern kutató megkísérli ezeket szétválasztani, akkor
ezt csupán az organikus egész megbontásának veszélyével teheti. A szerzõ e munkájában ezen elemek kap-
csolódási pontjait vizsgálja az ókor legjelentõsebb szónoka, Marcus Tullius Cicero egy beszéde kapcsán,
amely i. e. 63-ban, a köztársaság legválságosabb idõszakában hangzott el. A különféle tudományágak mód-
szereit és eredményeit egyéni gondolkodásmóddal szintetizáló, immáron második, bõvített és átdolgozott ki-
adásban megjelent monográfia nemcsak az ókortörténet, a klasszika filológia és a római jog kutatóit, hanem
az ókor iránt érdeklõdõket is számos ismerettel és meglátással gazdagítja.

A kötet 356 oldal terjedelmû, ára 2835 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Nótári Tamás

JOG, VALLÁS ÉS RETORIKA

címû, 356 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2835 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû kiadványát

A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség
függetlensége és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író
három, egymással szorosan összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség
kérdése, valamint ezek szervezeti biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos
státuszát érinti. A harmadik a büntetõeljárási törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a
szemszögbõl, hogy miként befolyásolta a bírói és ügyészi szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási
szabályok, illetve az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt,
hogy a büntetõ igazságszolgáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a
rendszeren belül, tisztában kell lennünk azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes
szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meghatározzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a
szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére koncentráljon, amelyek akadályozzák, hogy ezek a szervezetek
optimálisan teljesítsék feladatukat.

A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 4830 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4830 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák
el az alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

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

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott
napvilágot. Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül
a 104 paragrafusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az
intézményrendszert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári
átalakulás elõtti monarchiát mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben
közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor
királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben
részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe
ajánljuk.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 3150 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3150 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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TARIFAJEGYZÉK

Érvényes 2010. január 1-jétõl

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy
szakma, ágazat képviselõinek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfi-
zetéses 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. Rendszere-
sen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos közleményeken kívül üz-
leti célú hirdetések is elhelyezhetõk.

A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként
62 400 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái (áfával) a következõk:

1/1 belív (174 x 240 mm) 309 000

hátsó borító 385 500

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 163 500

álló (87 x 240 mm) 163 500

1/4 álló (87 x 120 mm) 88 500

Hirdetmények, közlemények díja (áfával) a közlönyökben (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 21 450

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 18 150

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész
film hiányában 10% technikai költséget számítunk fel. 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 visszautasítsa.

Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Egészségügyi Közlöny 25

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Oktatási és Kulturális Közlöny 36

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális és Munkaügyi Közlöny 12

Ügyészségi Közlöny 12

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12
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Szerkeszti az Egészségügyi Minisztérium, Jogi, Közigazgatási és Kormányzati Koordinációs Fõosztály.
Szerkesztõség: 1054 Bp., Arany János utca 6–8. Telefon: 795-1347. Fax: 795-0192.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1085 Bp., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi B. u. 6., 1394 Budapest 62. Pf.: 357, vagy faxon: 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), valamint a Budapest VII.,
Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és a Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.
Megjelenik havonta kétszer. 2010. évi éves elõfizetési díj: 45 612 Ft, fél évre: 22 806 Ft. Egy példány ára: 2040 Ft.
A pályázati hirdetésektõl eltérõ hirdetések felvétele a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál (1085 Bp., Somogyi Béla utca 6.) történik.
Amennyiben a megrendelõ a hirdetésében emblémát kíván megjelentetni, azt tartozik a megrendeléséhez fotózásra alkalmas
módon mellékelni.
HU ISSN 1419-029X

Formakészítés: Sprint Kft.
10.0517 – Nyomja: a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2010. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelö-
léssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon meg-
küldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézke-
dünk. 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 Közlöny Lap- és Könyv-
kiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges (levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó,
1394 Budapest, 62. Pf. 357, fax: 318-6668).

A 2010. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 176 400 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 32 004 Ft/év

Belügyi Közlöny 45 612 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 45 612 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 47 376 Ft/év
Oktatási és Kulturális Közlöny 36 288 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 54 180 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 11 088 Ft/év
Bûnügyi Szemle 14 616 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny közleményeinek hetente megjelenõ, oldalhû gyûjteménye CD-n, melyen a közlemények gyors megtalálását keresõfunkció segíti.

A CD 2010. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 147 600 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 216 600 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 285 600 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 492 600 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 837 600 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2010. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 102 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 225 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 369 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 480 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 813 000 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR PRÉMIUM (DVD)
EU jogszabálytárral, cégfigyeléssel és vírusvédelmi rendszerrel kibõvített hatályos jogszabályok

hivatalos számítógépes gyûjteményének 2010. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 150 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 255 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 330 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 540 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 690 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 1 185 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2009-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével,
de könnyen kezelhetõen.

Ára: 18 480 Ft + áfa.
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