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I. RÉSZ
Személyi rész

II. RÉSZ
Törvények, országgyûlési határozatok,

kormányrendeletek és -határozatok, a miniszterelnök rendelete

2010. évi XC. törvény
egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról*
(kivonatos közlés)

Az Országgyûlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság

versenyképességének helyreállítása és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a következõ törvényt alkotja:

IV. FEJEZET
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXVIII. TÖRVÉNY ÉS EGYES KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK
MÓDOSÍTÁSA, VALAMINT A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK JOGÁLLÁSÁRÓL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ
2008. ÉVI CV. TÖRVÉNY HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE

63. § (1) Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 140/A. § (2) bekezdése helyébe az alábbi

rendelkezés lép:

„(2) Az OET jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell

alkalmazni. Tevékenységét a miniszter irányítja.”

(2) Az Eütv. 149/C. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A RET jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell

alkalmazni.”

66. § (1) Hatályát veszti

d) az Eütv. 156/E–156/J. §-a és az azt megelõzõ cím, és 247. § (2) bekezdés v) pontja,

XIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

131. § Ez a törvény – a 132–147. §-ban foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

135. § (1) A IV. Fejezet 2010. augusztus 15-én lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke
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* A törvényt az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.



III. RÉSZ
Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek

és utasítások

IV. RÉSZ
Irányelvek, tájékoztatók

A nemzeti erõforrás miniszter 4/2010. (VIII. 25.) NEFMI tájékoztatója1

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 3. számú mellékletében foglalt homogén betegségcsoportok
5.0 verzióhoz kapcsolódó besoroló tábla változáslistájáról

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM

rendelet 3. számú mellékletében foglalt homogén betegségcsoportok 5.0 verzióhoz kapcsolódó besoroló tábla

változáslistájáról szóló 2/2010. (VI. 24.) NEFMI tájékoztatót e tájékoztató Mellékletében foglaltak szerint módosítom.

Az e tájékoztató Mellékletében foglaltakat a 2010. szeptember 1-jét követõ kifizetésekre kell alkalmazni.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

Melléklet a 4/2010. (VIII. 25.) NEFMI tájékoztatóhoz

HBCs 5.0 besorolás változása

**** Fõcsoport: 99 Fõcsoport nélküli homogén betegségcsoportok

**** 99 959D Rosszindulatú daganat kemoterápiája “D”

DAGANATOK “C”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “D”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “E”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “E1"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “F”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “F1"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “G”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “G1"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

1 A HBCs 5.0 verzió változáslistáját az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a honlapján közzéteszi.

Megjegyzés: Az áthúzás törlést, az aláhúzás új kódot jelent.
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DAGANATOK “G2"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “H”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “I”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “K”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “K1"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “K2"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L2"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L4"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “M”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “M1"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “N”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “O”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “P”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “P2"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Q”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “R”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “R1"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “S”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “S1"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “T”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “V”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “V1"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W2"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W4"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
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DAGANATOK “Z2"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z4"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z6"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK “*A”

KEMOTERÁPIÁK “*B”

KEMOTERÁPIÁK “*C”

KEMOTERÁPIÁK “*D”

KEMOTERÁPIÁK “*E”

KEMOTERÁPIÁK “*F”

KEMOTERÁPIÁK “*G”

KEMOTERÁPIÁK “*H”

KEMOTERÁPIÁK “*I”

KEMOTERÁPIÁK “*J”

KEMOTERÁPIÁK “*K”

KEMOTERÁPIÁK “*L”

KEMOTERÁPIÁK “*M”

KEMOTERÁPIÁK “*N”

KEMOTERÁPIÁK “*O”

KEMOTERÁPIÁK “*P”

KEMOTERÁPIÁK “*Q”

KEMOTERÁPIÁK “*R”

KEMOTERÁPIÁK “*S”

KEMOTERÁPIÁK “*T”

KEMOTERÁPIÁK “*U”

KEMOTERÁPIÁK “*V”

KEMOTERÁPIÁK “*W”

KEMOTERÁPIÁK “*X”

KEMOTERÁPIÁK “*Y”

KEMOTERÁPIÁK “*Z”

KEMOTERÁPIÁK “*EE”

KEMOTERÁPIÁK “*FF”

KEMOTERÁPIÁK “*GG”

KEMOTERÁPIÁK “*HH”

KEMOTERÁPIÁK “*II”

7478* Kemoterápia, CBP+TXT/C+BEV protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK “*JJ”

(DAG. “E1" ÉS KEMOT. ”*A") VAGY (DAG. “W2" ÉS KEMOT. ”*B") VAGY

([DAG. “L2" VAGY DAG. ”M" VAGY DAG. “P2"] ÉS KEMOT. ”*C")

VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG. “D” VAGY DAG. “H” VAGY DAG. “L4"

VAGY DAG. ”M" VAGY DAG. “O”] ÉS KEMOT. “*D”) VAGY

([DAG. “L” VAGY DAG. “M” VAGY DAG. “N”] ÉS KEMOT. “*E”)

VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG. “D” VAGY DAG. “E” VAGY DAG. “H” VAGY

DAG. “M1"] ÉS KEMOT. ”*F") VAGY (DAG. “F” ÉS KEMOT. “*G”) VAGY

([DAG. “E1" VAGY DAG. ”F1" VAGY DAG. “G2"] ÉS KEMOT. ”*H")

VAGY (DAG. “M” ÉS KEMOT. “*I”) VAGY (DAG. “N” ÉS KEMOT. “*J”)

VAGY (DAG. “V” ÉS KEMOT. “*K”) VAGY (DAG. “O” ÉS KEMOT. “*M”)

VAGY ([DAG. “S” VAGY DAG. “T”] ÉS KEMOT. “*N”) VAGY

([DAG. “C” VAGY DAG. “O”] ÉS KEMOT. “*O”) VAGY ([DAG. “N” VAGY DAG. “R1"] ÉS KEMOT. ”*P")

VAGY ([DAG. “W” VAGY DAG. “K2"] ÉS KEMOT. ”*Q")
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VAGY (DAG. “T” ÉS KEMOT. “*R”) VAGY ([DAG. “K1" VAGY DAG. ”W"]

ÉS KEMOT. “*S”) VAGY (DAG. “W” ÉS KEMOT. “*T”) VAGY ([DAG. “E1"

VAGY DAG. ”F1" VAGY DAG. “G1" VAGY DAG. ”G2"] ÉS KEMOT. “*U”)

VAGY (DAG. “V1" ÉS KEMOT. ”*V") VAGY (DAG. “Z2" ÉS KEMOT. ”*W")

VAGY ([DAG. “V1" VAGY DAG. ”W4" VAGY DAG. “Z2"] ÉS KEMOT. ”*X")

VAGY (DAG. “S1" ÉS KEMOT. ”*Y")

VAGY ([DAG. “K” VAGY DAG. “Z6"] ÉS KEMOT. ”*Z") VAGY (DAG. “Q” ÉS

KEMOT. “*EE”) VAGY (DAG. “R” ÉS KEMOT. “*FF”) VAGY ([DAG. “Z4"

VAGY DAG. ”Z6"] ÉS KEMOT. “*GG”)

VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG. “H” VAGY DAG. “I” VAGY DAG. “P” VAGY

DAG. “Q” VAGY DAG. “T”] ÉS KEMOT. “*HH”) “) VAGY (DAG. ”I" ÉS

KEMOT. “*II”) VAGY ([DAG. “D” VAGY DAG. “E” VAGY DAG. “G”] ÉS

KEMOT. “*JJ”)

VAGY ([“1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. ”F" ÉS “3’-AS TÍPUSKÉNT DAG. ”W"] ÉS

KEMOT. “*L”)

**** 99 959H Rosszindulatú daganat kemoterápiája “H”

DAGANATOK “C”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “D”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “E”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “E1"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “F”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “F1"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “G”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “H”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “I”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “J”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “K”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “M”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “N”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Q”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “R1"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “V”

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W1"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W3"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
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DAGANATOK “Z3"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z4"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z5"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z6"

A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK “*A”

KEMOTERÁPIÁK “*B”

KEMOTERÁPIÁK “*C”

KEMOTERÁPIÁK “*D”

KEMOTERÁPIÁK “*E”

KEMOTERÁPIÁK “*F”

KEMOTERÁPIÁK “*G”

KEMOTERÁPIÁK “*H”

KEMOTERÁPIÁK “*I”

KEMOTERÁPIÁK “*J”

7478* Kemoterápia, CBP+TXT/C+BEV protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK “*K”

KEMOTERÁPIÁK “*L”

KEMOTERÁPIÁK “*M”

KEMOTERÁPIÁK “*N”

KEMOTERÁPIÁK “*O”

KEMOTERÁPIÁK “*S”

KEMOTERÁPIÁK “*T”

KEMOTERÁPIÁK “*U”

KEMOTERÁPIÁK “*Z”

(DAG. “F” ÉS KEMOT. “*A”) VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “N”] ÉS

KEMOT. “*B”) VAGY (DAG. “Q” ÉS KEMOT. “*C”) VAGY ([DAG. “N”

VAGY DAG. “Q”] ÉS KEMOT. “*D”) VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG. “H”] ÉS

KEMOT. “*E”)

VAGY ([DAG. “J” VAGY DAG. “M” VAGY DAG. “W1"] ÉS KEMOT. ”*F")

VAGY (DAG. “V” ÉS KEMOT. “*G”) VAGY ([DAG. “V” VAGY DAG. “W3"

VAGY DAG. ”Z3"] ÉS KEMOT. “*H”)

VAGY ([DAG. “K” VAGY DAG. “Z6"] ÉS KEMOT. ”*I") VAGY (“DAG. ”I"

ÉS KEMOT. “*J”) VAGY (DAG. “G” ÉS KEMOT. “*K”) VAGY ([DAG. “I” VAGY

DAG. “R1"] ÉS KEMOT. ”*L") VAGY (DAG. “E” ÉS KEMOT. “*M”)

VAGY ([DAG. “D” VAGY DAG. “E” VAGY DAG. “G”] ÉS KEMOT. “*N”)

VAGY ([DAG. “E1" VAGY DAG. ”F1" VAGY DAG. “I”] ÉS KEMOT. “*O”)

VAGY (DAG. “N” ÉS KEMOT. “*S”) VAGY ([DAG. “W3" VAGY DAG. ”Z5"]

ÉS KEMOT. “*T”) VAGY ([DAG. “J” VAGY DAG. “W1"] ÉS KEMOT. ”*U")

VAGY ([DAG. “Z4" VAGY DAG. ”Z6"] ÉS KEMOT. “*Z”)
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V. RÉSZ
Közlemények

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
közleménye
orvostechnikai eszköz forgalmazásának felfüggesztésérõl

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal a D-GEN Kft. (1047, Budapest, Baross u. 52.) által gyártott:

– NAV0100L DiaFlu Influenza A H1N1 Test Kit,

– NAV0100C DiaFlu Influenza A H1N1 Test Kit

– NAVE 100L DiaFlu Influenza A H1N1 Thermocycling Kit

(korábbi megnevezés szerint: 83050 DiaFlu Influenza A H1N1

thermocycling tesztkészlet, NAVE 100L)

– NAVE 100C DiaFlu Influenza A H1N1 Thermocycling Kit

(korábbi megnevezés szerint: 83050 DiaFlu Influenza A H1N1

thermocycling tesztkészlet, NAVE 100C)

termékek f o r g a l m a z á s á t a mûszaki dokumentáció és a teljesítõképesség-értékelés hiányosságainak

p ó t l á s á i g , d e l e g k é s õ b b 2 0 1 0 . n o v e m b e r 3 0 - i g felfüggesztette.

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

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

ezer Ft-ban

Megnevezés
2010. évi

tv. szerinti
elõirányzat

2010. évi
módosított
elõirányzat

Tárgyhónapot
megelõzõ idõszak

összesen

Tárgyhavi
kifizetés

(augusztus)

Kifizetés
összesen

Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása

Praxisfinanszírozás 68 063 400,0 68 063 400,0 39 311 989,2 5 644 727,4 44 956 716,6

Eseti ellátás díjazása 511 300,0 511 300,0 331 533,0 44 159,0 375 692,0

Ügyeleti szolgálat 9 341 200,0 9 341 200,0 5 575 577,7 789 445,9 6 365 023,6

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyelet
ellátása összesen

77 915 900,0 77 915 900,0 45 219 099,9 6 478 332,3 51 697 432,2

Védõnõ, anya-, gyermek- és
ifjúságvédelem

Iskolaegészségügyi ellátás 1 856 000,0 1 856 000,0 1 082 599,4 154 679,8 1 237 279,2

Védõnõi ellátás 15 440 800,0 15 440 800,0 9 005 674,3 1 287 025,0 10 292 699,3

Anya-gyermek- és
csecsemõvédelem

450 500,0 450 500,0 262 849,3 37 729,1 300 578,4

MSZSZ: gyermekgyógyászat 121 600,0 121 600,0 70 932,8 10 133,4 81 066,2

MSZSZ: nõgyógyászat 96 300,0 96 300,0 56 175,0 8 025,0 64 200,0

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

17 965 200,0 17 965 200,0 10 478 230,8 1 497 592,3 11 975 823,1

3. Fogászati ellátás 22 264 400,0 22 264 400,0 12 987 496,1 1 855 868,8 14 843 364,9

Gondozóintézeti gondozás

Nemibeteg gondozás 263 500,0 394 800,0 306 049,3 43 262,3 349 311,6
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Megnevezés
2010. évi

tv. szerinti
elõirányzat

2010. évi
módosított
elõirányzat

Tárgyhónapot
megelõzõ idõszak

összesen

Tárgyhavi
kifizetés

(augusztus)

Kifizetés
összesen

Tüdõgondozás 1 045 700,0 1 585 000,0 1 216 054,5 193 645,5 1 409 700,0

Pszichiátriai gondozás 542 200,0 796 100,0 616 584,2 88 362,0 704 946,2

Onkológiai gondozás 267 000,0 384 000,0 294 132,0 42 578,5 336 710,5

Alkohológia és drogellátás 181 600,0 253 700,0 195 906,0 27 374,1 223 280,1

4. Gondozóintézeti gondozás összesen 2 300 000,0 3 413 600,0 2 628 726,0 395 222,4 3 023 948,4

5. Betegszállítás, és orvosi
rendelvényû halottszállítás összesen

5 780 200,0 5 780 200,0 3 371 783,3 481 683,3 3 853 466,6

6. Mûvesekezelés 22 932 200,0 22 932 200,0 13 376 980,1 1 911 100,4 15 288 080,5

7. Otthoni szakápolás 3 678 100,0 3 778 100,0 2 003 918,5 301 719,3 2 305 637,8

8. Mûködési költségelõleg 1 000 000,0 1 000 000,0 182 635,8 -36 525,1 146 110,7

Célelõirányzatok

Bázisfinanszírozott fekvõbeteg
szakellátás

10 000,0 10 000,0 5 180,0 740,0 5 920,0

Méltányossági alapon történõ
térítések

39 200,0 39 200,0 22 369,1 818,4 23 187,5

Alapellátási vállalkozás támogatási
átalánydíj

376 700,0 276 700,0 130 679,7 15 255,2 145 934,9

Eseti kereset-kiegészítés fedezete 0,0 11 200 000,0 10 683 826,4 0,0 10 683 826,4

9. Célelõirányzatok összesen 425 900,0 11 525 900,0 10 842 055,2 16 813,6 10 858 868,8

10. Mentés 22 469 000,0 22 469 000,0 13 106 916,5 1 872 416,7 14 979 333,2

11. Laboratóriumi ellátás 20 538 900,0 20 538 900,0 11 987 812,1 1 710 244,2 13 698 056,3

Összevont szakellátás

Járóbeteg szakellátás 117 391 600,0 113 774 900,0 69 721 983,0 8 953 990,9 78 675 973,9

Fekvõbeteg szakellátás 408 100 200,0 399 353 300,0 254 473 893,8 30 960 397,3 285 434 291,1

– aktív fekvõbeteg szakellátás 350 787 400,0 343 257 900,0 213 586 716,3 25 984 182,9 239 570 899,2

– krónikus fekvõbeteg szakellátás 56 364 800,0 55 147 400,0 40 334 177,5 4 897 214,4 45 231 391,9

– fix díjjal finanszírozott ellátás (IM.
BVOP)

948 000,0 948 000,0 553 000,0 79 000,0 632 000,0

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

Rendkívüli kiadások 0,0 610 000,0 11 961,5 9 414,4 21 375,9

Speciális fin. fekvõbeteg 31 852 800,0 31 852 800,0 16 943 566,6 1 554 021,4 18 497 588,0

12. Összevont szakellátás összesen 557 362 300,0 545 658 700,0 341 169 370,1 41 477 824,0 382 647 194,1

13. Gyógyító-megelõzõ ellátás
céltartalék

3 000 000,0 2 390 000,0

ÖSSZESEN 757 632 100,0 757 632 100,0 467 355 024,4 57 962 292,2 525 317 316,6

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

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

MINDÖSSZESEN 757 632 100,0 757 632 100,0 467 355 024,4 57 962 292,2 525 317 316,6

*Hóközi, soron kívüli utalás, illetve visszafizetés esetén az adatok (visszamenõleg is) változhatnak.
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teljesítmény szerinti finanszírozás adatai 2010. augusztus hónapra:

Szakfeladat
Teljesítmény

mértékegysége
Teljesítmény
mennyisége

Ft/teljesítmény,
(alapdíj)

HSZ - ellátás pont 21 370 566 163,063

HSZ eseti ellátás eset 74 432 600,000

Iskolaorvosi ellátás pont 468 594 233,326

Védõnõi ellátás pont 3 355 094 274,100

Fogászati ellátás pont 518 516 030 2,33186960

Beteg- és orv. rend. halottszállítás hasznos km 3 714 751 79,90

Laborkassza pont (lebegtett) 1 501 091 553 0,28098727

pont (fix) 848 480 843 1,46000000

Járóbeteg szakellátás + CT-MRI pont 5 966 298 661 1,46000000

Mûvesekezelés eset 94 405 22 005,06

– EPO eset 3 514 28 716,58

Házi szakápolás vizit 92 585 3 200

Otthoni hospice ellátás nap 10 116 3 840

Aktív fekvõbeteg ellátás súlyszám 175 899,45 146 000

Krónikus fekvõbeteg ellátás súlyozott

ápolási nap

875 698,68 5 600

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal közleménye
Családvédelmi Szolgálat feladataira felkészítõ szakirányú tanfolyamról

A képzés idõtartama: 40 óra (elmélet, gyakorlat)

Jelentkezés feltétele: egészségügyi fõiskolai védõnõi oklevél

A továbbképzés nyilvántartási száma: 2037/2009.

A továbbképzés pontértéke (ESZTB): 40 pont

A képzés költsége: 60 000 Ft, mely tartalmazza a tanfolyam elõadásainak írásos anyagát.

A tanfolyam idõpontjai:

1. alkalom: 2010. október 18-19.

2. alkalom: 2010. október 26-27.

3. alkalom: 2010. november 2-3.

4. alkalom: 2010. november 9-10.

Jelentkezni lehet: OTH Védõnõi Szakfelügyeleti Osztály

1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Tel: (36-1) 476-1100/2806;

e-mail: feher.erika@oth.antsz.hu

A részvételhez szükséges dokumentumok:

1. A CSVSZ feladataira felkészítõ szakirányú tanfolyam jelentkezési lap eredeti példánya (letölthetõ az ÁNTSZ

honlapján – www.antsz.hu - a nyitó oldal Legfrissebb híreink rovatból).

2. Részvételi díj OTH számlaszámára (a jelentkezési lap tartalmazza) történt átutalásról szóló igazolás másolata.

3. A védõnõi képzettséget igazoló oklevél másolata.

4. „Összesítõ az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseinek igazolására” címû lap kitöltött fejléccel (letölthetõ a

jelentkezési lappal együtt az ÁNTSZ honlapjáról, www.antsz.hu).

A részvételhez szükséges dokumentumok beérkezési határideje: 2010. szeptember 25.

Dr. PallerJudit s.k.,

mb. országos tisztifõorvos
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A Családvédelmi Szolgálat (CSVSZ) feladataira felkészítõ szakirányú tanfolyam tematikája

I. Közigazgatási, jogi, szakmai jellegû elõadások:

1. A CSVSZ SZEREPE, JELENTÕSÉGE, FELADATAI. A VÁLSÁGTANÁCSADÁS SZEMPONTJAI
– A CSVSZ történeti áttekintése.

– A CSVSZ mûködésének jogszabályi háttere.

– Az állam szerepe.

– A CSVSZ szerepe: tanácsadás, módszer.

– A CSVSZ feladata és lehetõségei.

2. CSALÁDVÉDELEM – CSALÁDTERVEZÉS
– Férfi és nõi szerepek – harmonikus, felelõs párkapcsolat és család.

– Az egyén személyiségének jelentõsége.

– A várandós állapottal kapcsolatos motivációk forrásai.

– A támogató kapcsolat jelentõsége CSVSZ-ben.

– A fogamzásgátlás lehetõségei, hatásmechanizmusai, a fogamzásgátlókkal szemben támasztott legfontosabb elvárások.

– A terhességmegszakítás testi rizikótényezõi, szövõdményei.

3. ÉLETVÉDELEM – MAGZATVÉDELEM
– A mûvi terhesség-megszakítás jogi, etikai vonatkozásai, és lelki rizikótényezõi

– az élet kezdete;

– a magzat életjoga, az anya önrendelkezési joga;

– a mûvi terhesség-megszakítás lelki okai és következményei.

– A magzat megtartása érdekében igénybe vehetõ támogatások lehetõségei

– Anyagi és erkölcsi támogatást nyújtó állami és civil szervezetek.

– Rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások.

– Természetben nyújtott szociális ellátások.

– Gyermek után járó ellátások

– Örökbeadás, örökbefogadás célja, joghatásai, típusai, eljárás menete.

II. Tréning
A STÍLUSVÁLTÓ TANÁCSADÁST MEGALAPOZÓ KÉSZSÉGFEJLESZTÉS
1. Személyközpontú szemlélet és módszertan

– Elfogadás.

– Kongruencia (hitelesség).

– Empátiás verbalizáció.

2. Hatékony kommunikáció I.

– Aktív hallgatás.

– Meggyõzõ kommunikáció.

– Kommunikációs stílusok.

3. Hatékony kommunikáció II.

– Tranzakció - analízis: én - állapotok, kiegészítõ, keresztezett és rejtett tranzakciók.

– A tanácsadás alapjai.

4. Asszertivitás

– A határozott, de nem agresszív önérvényesítés jellemzõi, akadályai.

– Az asszertivitás fejlesztése.

– Asszertivitási stílusok.

5. Konfliktuskezelés

– Konfliktuskezelési gyakorlat és megbeszélése.

– A konfliktusok eszkalálódásának folyamata.

– Konfliktuskezelési kérdõív.

– Konfliktuskezelési stratégiák.

6. Stílusváltó tanácsadás

– A személyek eltérõ érettségi szintjeinek osztályozása.

– Tanácsadási stílusok.

– Az érettségi szintnek megfelelõ tanácsadási stílus megválasztása.
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A Nemzeti Egészségügyi Tanács felhívása
a betegek országos érdekképviseleti szerveinek a Nemzeti Egészségügyi Tanácsba történõ
delegálásáról

A Nemzeti Egészségügyi Tanács felhívással fordul a betegek országos érdekképviseleti szervezeteihez, hogy jelezzék

delegálási szándékukat a Nemzeti Egészségügyi Tanácsba.

A 229/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) és (5) bekezdése alapján a Nemzeti Egészségügyi Tanácsba az alábbi

betegségcsoportok szerinti országos betegszervezetek rendelkeznek delegációs joggal:

1. Keringési, szív- és érrendszeri betegségek.

2. Daganatos betegségek.

3. Krónikus légzõrendszeri betegségek.

4. Mozgásszervi (csont és izomrendszerhez kötött) betegségek.

5. Mentális betegségek (pszichiátriai betegségek, értelmi akadályozottság, autizmus, viselkedés zavarok,

kommunikációs nehézségek, szenvedélybetegségek).

6. Cukorbetegség, anyagcsere emésztõrendszeri, endokrin betegségek.

7. Idegrendszeri/neurológiai betegségek.

8. Érzékszervi betegségek, kommunikációs problémák, fogyatékosság.

9. Szervtranszplantáció, immunrendszeri, vér- és vérképzõszervi betegségek, psoriasis

10. Ritka és veleszületett, öröklött betegségek.

Kérjük, hogy az érintett szervezetek a delegált személyek megnevezésével és a szervezet bejegyzését igazoló

dokumentum egyidejû megküldésével jelentkezzen az alábbi címen, legkésõbb 2010. október 15-ig.

Nemzeti Egészségügyi Tanács Titkársága,

Budapest, 1051 Arany J. u. 6–8.

Telefon: 06 (1) 795-1281, e-mail: net@nefmi.gov.hu
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VII. RÉSZ 
Vegyes közlemények 

 
 

Általános tudnivalók 
Tisztelt Olvasók! 

 

A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb át-
tekinthetőség érdekében táblázatos formában közöljük. Kér-
jük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe, 
hogy a rovatok csak a legszükségesebb információk közlésére 
adnak lehetőséget. A hirdetményeket külön ez irányú kére-
lemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további 
közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors 
megjelenés érdekében a pályázati hirdetményeket közvetlenül 
a szerkesztőségnek küldjék meg postán (1051 Budapest, 
Arany János u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987) vagy 
továbbítsák telefaxon (795-0192). 

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

A közléssel kapcsolatban a fenti megváltozott telefonszá-
mon tudunk tájékoztatást adni. 

A közzététel várható időpontjáról csak a fenti telefonszá-
mon tudunk tájékoztatást adni. 

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

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

A pályázatban fel kell tüntetni a pályázó legfontosabb szemé-
lyi és foglalkozási adatait, részletes szakmai önéletrajzát, a mun-
kaköri követelményeknek, feladatoknak és egyéb előírásoknak 
való megfelelést igazoló okiratokat vagy azok másolatait. 

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

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

A Szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy 
a tévesen, hiányosan vagy félreérthető módon megfogal-
mazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges 
hibákért felelősséget nem vállal. Az esetleges hibák elkerü-
lése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos 
formában juttassák el a Szerkesztőség részére. Az olvasha-
tatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem vállaljuk. 

Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzété-
telének lemondását, módosítását a szerkesztőség csak írásban 
fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásá-
nak időpontjáig.  

Rövidítésjegyzék 
 

(3) = az álláshelyek száma 
ÁNTSZ = Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
á.p. = állampolgár
b: = havi munkabér forintban 
Bp. = Budapest
biz. = bizonyítvány
cs: = csatolandó
d. = diploma
e: = előnyben részesül 
e. b. = erkölcsi bizonyítvány 
e. h.: = elbírálási határidő 
eü. = egészségügyi
f: = telefax
főig. = főigazgató
Főv. = főváros(i)
gy. = gyakorlat
gyt. = gyógyszertár
h: = pályázati határidő 
I. = intézet vagy intézmény 
Ig. = igazgató
ig. = igazolvány
ir. = irányítás(a)(i)
Képv.-test. = képviselő-testület 
K. = kórház
Kl. = klinika
kl.-ai = klinikai
kö. = közegészségügyi 
közp. = központ
közpi. = központi
kut. = kutatá(s)(i), kutató 
Lab. = laboratórium
lab.-i = laboratóriumi
magyar á.p.-ság = magyar állampolgárság 
m. = munka
M.j.v. = megyei jogú város 
Nk. = nagyközség
nyi. = nyelvismeret
nyv. = nyelvvizsga
O. = osztály
okl. = oklevél
okt. = oktatás(a)(i)
OONY/GYONY = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos Nyilvántartása
OONYI/GYONYI = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos Nyilvántartásba 

vételéről szóló igazolvány 
OEP = Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
orv. = orvos(i)
Ö. = önkormányzat
P. H. = polgármesteri hivatal 
R. = rendelőintézet
szerv. = szervezés(e)
sz. = szakmai
sz.ö. = szakmai önéletrajz 
sz.gy. = szakmai gyakorlat 
szakorv.gy. = szakorvosi gyakorlat 
szk. = szakképesítés, szakorvosi képesítés 
sz.tev. = szakmai tevékenység 
sz.v. = szakmai végzettség 
szoc. = szociális
szolg. = szolgálati
sz.o.okl./sz.gy.okl. = szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél 
szv. = szakvizsga
szv.biz. = szakvizsga-bizonyítvány 
SZMSZ = szervezeti és működési szabályzat 
tap. = tapasztalat
t: = telefoninformáció 
t/f: = telefon/telefax
tev. = tevékenység
t.f. = tudományos fokozat 
th. = therápia
tud. = tudományos
v. = végzettség
vez. = vezetés(e)
vez.gy. = vezetői/vezetési gyakorlat 
vizsg. = vizsgálat
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A nemzeti erőforrás miniszter 
p á l y á z a t i  f e l h í v á s a  

 

A nemzeti erőforrás miniszter pályázatot hirdet az Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet főigazgatói 
feladatkörének közalkalmazotti kinevezéssel és határozatlan idejű megbízással történő betöltésére. 

A főigazgatót a nemzeti erőforrás miniszter nevezi ki.  

Feladat: az Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és 
ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szabályai szerint. 

Pályázati feltételek: 
– egyetemi szintű végzettség; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési  szakon szerzett 
képesítés [e képesítés alól a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 4. §-a alapján a megbízó abban az esetben adhat felmentést, ha a 
pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek – a kinevezéstől számított 5 éven belül történő – megszerzését]; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat (megléte alól a megbízó felmentést adhat); 

– legalább 2 éves szakmai tapasztalat európai uniós egészségügyi pályázatokban (ÚMFT keretén belül). 

Előnyt jelentő feltételek: 
– egészségügyi jogi végzettség; 

– költségvetési intézményben szerzett gyakorlat; 

– angol-, német- vagy francianyelv-tudás. 

A főigazgatói megbízás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– szakmai program; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről 
szóló igazolás); 

– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatai; 

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

Pályázati határidő: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő meg-
jelenést (2010. szeptember 15.) követő 30. nap. 

A pályázatot a nemzeti erőforrás miniszternek címezve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Humánpolitikai Főosztályára (1051 
Bp., Arany J. u. 6–8.) a fenti határidő lejártáig személyesen kell benyújtani. 

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. 
§-ában, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rend. 4. §-ában 
foglaltaknak megfelelően. 

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

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

 

 

Pályázati hirdetmények egyetemi oktatói, 
illetve egyetemi intézményekben betölthető egyéb állásokra 

 

A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

A DE OEC NK Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék pályázatot hirdet üzemorvos, foglalkozás-egészségügyi 
szakorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: DE OEC NK Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat, 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a DE OEC oktatási-klinikai egységei munkatársainak foglalkozás-egészségügyi 
ellátása. 
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Illetmény, juttatások: 
– az illetmény megállapítására és a juttatásra az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– orvosi diploma; 

– foglalkozás-orvostan, üzemorvostan, foglalkozás-egészségügyi szakvizsga. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– angol nyelvből „C” típusú általános nyelvvizsga. 

Elvárt kompetenciák: 
– kiváló szintű teammunkában való részvétel és önálló feladatellátás. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– a pályázó személy adatait, elérhetőségét; 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– képesítést igazoló okiratok másolatát; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolatát (amennyiben folyamatban van, pótolható). 

Pályázati határidő: a megjelenéstől számított 15. nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos. 

Az állás betölthető: a pályázati eljárást követően. 

A pályázat benyújtásának módja:  
postai úton, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum NK Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék 
címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) vagy 

személyesen: Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22. 

Egyéb felvilágosítás: t.: 06 (52) 255-252. 

E-mail: csotanszek@med.unideb.hu 
    

*** 
    

Petz Aladár Megyei Oktató K. 
főig. főorvosa 
9002 Győr, 
Pf. 92. 

Onkoradiológiai O. 
szakorvos 

– kl.-ai onkológia szv. – b: Kjt. szerint, 
– határozott időre, helyettesí-
tésre, 
– garzonházi férőhely 
biztosított, 
– pályázatok benyújtása  
dr. Tamás László János főig. 
főorvoshoz a K. címére (9002 
Győr, Pf. 92) 

 

*** 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Szatmár-Beregi 
Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Vértranszfúziós osztály, Fehérgyarmat, osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

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

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet; 

– orvos szakmai irányelvek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé váló intézkedések megtétele; 

– az osztály rövid, közép- és hosszú távú szakmai, fejlesztési koncepciójának, programjának tervezése és az intézmény stratégiai 
tervéhez illesztése; 

– a jogszabályi rendelkezések, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyek, finanszírozási szerződés és az osztá-
lyos szervezeti működési szabályzat szerinti működés biztosítása; 

– a közvetlen irányítása alá tartozó munkatársak részére rendszeres képzések, továbbképzések tervezése, szervezése, ellenőrzése; 

– szakmai példamutatás a napi gyógyítómunkájában, a képzésben, önképzésben, szakterületén a legkorszerűbb eljárások isme-
rete és alkalmazása; 

– tudományos összejöveteleken, továbbképzéseken, konferenciákon előadóként való rendszeres részvétel; 

– az irányítása alá tartozó szervezeti egység tudományos tevékenységének, publikációinak szervezése és irányítása; 

– az osztályon munkát végző szakorvosok számára az intézmény és az osztály struktúrájába illeszthető szakmai specializáció 
tárgyi és személyi lehetőségeinek kialakítása, szakmailag elvárható támogatása; 

– az osztályon munkát végző rezidensek, szakgyakorlatos szakorvosjelöltek számára folyamatos, magas szintű képzési program 
kialakítása, annak ellenőrzése; 

– az osztály szakdolgozói számára képzés, továbbképzés lehetőségének biztosítása, támogatása; 

– az osztály gazdasági működésének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, az osztály gazdálkodási stabilitásának bizto-
sítása, költségkeretek betartása; 

– az osztályához tartozó tevékenységek teljesítményének, betegforgalmi mutatóinak figyelemmel kísérése, a felső vezetés által 
előírt elvárások teljesülésének ellenőrzése, eltérés esetén a szükséges intézkedések végrehajtása; 

– az osztály zavartalan gyógyítótevékenységéhez szükséges, jogszabályokban előírt személyi és tárgyi feltételek teljesülésének 
ellenőrzése, az eltérés folyamatos jelzése a felső vezetés felé és javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és módjára; 

– részvétel az osztály beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos terveinek, pályázatainak előkészítésében és megvalósításában; 

– átszervezések, korszerűsítések koncepciójának előkészítése, a végrehajtás irányítása és ellenőrzése; 

– felsővezetői utasítások, döntések végrehajtása, az osztály tevékenységét érintő jogszabályok betartása és betartatása; 

– az irányítása alá tartozó osztály képviselete az intézmény bizottságaiban, rendezvényein és értekezletein. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 15.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sort, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 
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Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Szabó 
György humánpolitikai főigazgató részére – 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a 
Vértranszfúziós osztály, Fehérgyarmat osztályvezető főorvos pozícióra”. 

 

*** 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Szatmár-Beregi 
Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres Belgyógyászati Osztály, 
Vásárosnamény, osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:  
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

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

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

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

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyikontrolling-szemlélet; 

– orvosszakmai irányelvek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé váló intézkedések megtétele; 

– az osztály rövid, közép- és hosszú távú szakmai, fejlesztési koncepciójának, programjának tervezése, és az intézmény stratégiai 
tervéhez illesztése; 

– a jogszabályi rendelkezések, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyek, finanszírozási szerződés és az osztá-
lyos szervezeti működési szabályzat szerinti működés biztosítása; 

– a közvetlen irányítása alá tartozó munkatársak részére rendszeres képzések, továbbképzések tervezése, szervezése, ellenőrzése; 

– szakmai példamutatás a napi gyógyítómunkájában, a képzésben, önképzésben, szakterületén a legkorszerűbb eljárások isme-
rete és alkalmazása; 

– tudományos összejöveteleken, továbbképzéseken, konferenciákon előadóként való rendszeres részvétel; 

– az irányítása alá tartozó szervezeti egység tudományos tevékenységének, publikációinak szervezése és irányítása; 

– az osztályon munkát végző szakorvosok számára az intézmény és az osztály struktúrájába illeszthető szakmai specializáció 
tárgyi és személyi lehetőségeinek kialakítása, szakmailag elvárható támogatása; 

– az osztályon munkát végző rezidensek, szakgyakorlatos szakorvosjelöltek számára folyamatos, magas szintű képzési program 
kialakítása, annak ellenőrzése; 

– az osztály szakdolgozói számára képzés, továbbképzés lehetőségének biztosítása, támogatása; 
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– az osztály gazdasági működésének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, az osztály gazdálkodási stabilitásának bizto-
sítása, költségkeretek betartása; 

– az osztályához tartozó tevékenységek teljesítményének, betegforgalmi mutatóinak figyelemmel kísérése, a felső vezetés által 
előírt elvárások teljesülésének ellenőrzése, eltérés esetén a szükséges intézkedések végrehajtása;  

– az osztály zavartalan gyógyítótevékenységéhez szükséges, jogszabályokban előírt személyi és tárgyi feltételek teljesülésének 
ellenőrzése, az eltérés folyamatos jelzése a felső vezetés felé, és javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és módjára; 

– részvétel az osztály beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos terveinek, pályázatainak előkészítésében és megvalósításában; 

– átszervezések, korszerűsítések koncepciójának előkészítése, a végrehajtás irányítása és ellenőrzése; 

– felsővezetői utasítások, döntések végrehajtása, az osztály tevékenységét érintő jogszabályok betartása és betartatása; 

– az irányítása alá tartozó osztály képviselete az intézmény bizottságaiban, rendezvényein és értekezletein. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 15.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sort, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Szabó 
György humánpolitikai főigazgató részére – 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a 
Belgyógyászati Osztály, Vásárosnamény osztályvezető főorvos pozícióra”. 

 

*** 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Szatmár-Beregi 
Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres Járóbeteg-ellátás, Fehérgyarmat, vezető 
asszisztens pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év egészségügy területén végzett gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

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

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
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Vezetői elvárásaink: 
– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyikontrolling-szemlélet; 

– az ápolás, szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé váló intézke-
dések megtétele; 

– az irányítása alá tartozó szakdolgozók szakmai továbbfejlődésének biztosítása, az ápolás szakma területén a folyamatos képzés, 
továbbképzés tervezése, szervezése és ellenőrzése; 

– szakmai példamutatás a napi gyógyítómunkájában, a képzésben, önképzésben, szakmája területén a legkorszerűbb eljárások 
ismerete és alkalmazása; 

– kötelezettségvállalások felügyelete, az osztály gazdálkodási stabilitásának biztosítása, a költségkeretek betartása céljából; 

– költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén; 

– a járóbeteg-szakellátás tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő ellenőrzése, a dokumentációs rend 
felügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására; 

– a pénzügyi, elszámolási feladatok során a szabályzatokban meghatározott jelentések elkészítése; 

– a járóbeteg-szakellátás tevékenységének zavartalan működéséhez szükséges, a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi felté-
telek teljesülésének ellenőrzése, az eltérés jelzése a felső vezetés felé, és javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és módjára. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 15.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sort, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Szabó 
György humánpolitikai főigazgató részére – 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Járóbeteg-
ellátás, Fehérgyarmat, vezető asszisztens pozícióra”. 

 

*** 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Szabolcs-
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Tüdőgondozó Nyírbátor, vezető asszisztens pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai (megszerzett vagy folyamatban lévő), allergológiai-pulmonológiai szakasszisztensi végzettség és/vagy 
röntgenasszisztensi végzettség; 

– legalább 3 év, egészségügy területén végzett gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

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

– motivációs levél; 
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– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

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

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyikontrolling-szemlélet; 

Feladat: tüdőgondozóban járóbeteg-ellátás és gondozási feladatok ellátása; 

– a szakmai irányelvek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé váló intézkedések megtétele; 

– az irányítása alá tartozó szakdolgozók szakmai továbbfejlődésének biztosítása, a szakma területén a folyamatos képzés, to-
vábbképzés tervezése, szervezése és ellenőrzése; 

– szakmai példamutatás a napi gyógyítómunkájában, a képzésben, önképzésben, szakmája területén a legkorszerűbb eljárások 
ismerete és alkalmazása; 

– kötelezettségvállalások felügyelete, a terület gazdálkodási stabilitásának biztosítása költségkeretek betartása céljából; 

– költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén; 

– a járóbeteg-szakellátás tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő ellenőrzése, a dokumentációs rend 
felügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására; 

– a pénzügyi, elszámolási feladatok során a szabályzatokban meghatározott jelentések elkészítése; 

– a járóbeteg-szakellátás tevékenységének zavartalan működéséhez szükséges, a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi felté-
telek teljesülésének ellenőrzése, az eltérés jelzése a felső vezetés felé, és javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és módjára. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a jelentkezési határidő: a pályázat megjelenésétől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 15.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sort, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Szabó 
György humánpolitikai főigazgató részére – 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Tüdőgon-
dozó, Nyírbátor – vezető asszisztens pozícióra”. 

 
*** 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa András 
Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres Megyei és Városi Tüdőgondozó vezető asszisztens 
pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai (megszerzett vagy folyamatban lévő), és/vagy allergológiai-pulmonológiai szakasszisztensi végzettség, és 
Röntgen asszisztensi végzettség; 

– legalább 3 év egészségügy területén végzett gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság; 
– legalább 2 éves vezetői gyakorlat. 
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A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:   
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– idegen nyelv ismerete. 

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

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;  

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással  

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

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

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyikontrolling-szemlélet; 

– az ápolás, szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé váló intézke-
dések megtétele; 

– az irányítása alá tartozó szakdolgozók szakmai továbbfejlődésének biztosítása, az ápolás szakma területén a folyamatos képzés, 
továbbképzés tervezése, szervezése és ellenőrzése; 

– szakmai példamutatás a napi gyógyítómunkájában, a képzésben, önképzésben, szakmája területén a legkorszerűbb eljárások 
ismerete és alkalmazása; 

– kötelezettségvállalások felügyelete, az osztály gazdálkodási stabilitásának biztosítása, költségkeretek betartása céljából; 

– költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén; 

– a járóbeteg-szakellátás tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő ellenőrzése, a dokumentációs rend 
felügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására; 

– a pénzügyi, elszámolási feladatok során a szabályzatokban meghatározott jelentések elkészítése; 

– a járóbeteg-szakellátás tevékenységének zavartalan működéséhez szükséges, a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi felté-
telek teljesülésének ellenőrzése, az eltérés jelzése a felső vezetés felé és javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és módjára. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 15.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sort, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Szabó 
György humánpolitikai főigazgató részére – 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Megyei és 
Városi Tüdőgondozó vezető asszisztens pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Sántha Kálmán 
Mentális Egészségközpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres Járóbeteg-
szakellátás vezető asszisztens pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai (megszerzett vagy folyamatban lévő) és/vagy emelt szintű ápolói és/vagy pszichiátriai szakápolói 
végzettség; 

– legalább 3 év, egészségügy területén végzett gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:  
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

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

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

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

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyikontrolling-szemlélet; 

– az ápolás, szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé váló intézke-
dések megtétele; 

– az irányítása alá tartozó szakdolgozók szakmai továbbfejlődésének biztosítása, az ápolás szakma területén a folyamatos képzés, 
továbbképzés tervezése, szervezése és ellenőrzése; 

– szakmai példamutatás a napi gyógyítómunkájában, a képzésben, önképzésben, szakmája területén a legkorszerűbb eljárások 
ismerete és alkalmazása; 

– kötelezettségvállalások felügyelete, az osztály gazdálkodási stabilitásának biztosítása, költségkeretek betartása céljából; 

költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén; 

– a járóbeteg-szakellátás tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő ellenőrzése, a dokumentációs rend 
felügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására; 

– a pénzügyi, elszámolási feladatok során a szabályzatokban meghatározott jelentések elkészítése; 

– a járóbeteg-szakellátás tevékenységének zavartalan működéséhez szükséges, a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi felté-
telek teljesülésének ellenőrzése, az eltérés jelzése a felső vezetés felé, és javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és módjára. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 15.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sort, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 
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– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Szabó 
György humánpolitikai főigazgató részére – 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Járóbeteg-
szakellátás vezető asszisztens pozícióra”. 

 

*** 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Szatmár-Beregi 
Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres Járóbeteg-ellátás, Vásárosnamény, 
vezető asszisztens pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év egészségügy területén végzett gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

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

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

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

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyikontrolling-szemlélet; 

– az ápolás, szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé váló intézke-
dések megtétele; 

– az irányítása alá tartozó szakdolgozók szakmai továbbfejlődésének biztosítása, az ápolás szakma területén a folyamatos képzés, 
továbbképzés tervezése, szervezése és ellenőrzése; 

– szakmai példamutatás a napi gyógyítómunkájában, a képzésben, önképzésben, szakmája területén a legkorszerűbb eljárások 
ismerete és alkalmazása; 

– kötelezettségvállalások felügyelete, az osztály gazdálkodási stabilitásának biztosítása, költségkeretek betartása céljából; 

– költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén; 

– a járóbeteg-szakellátás tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő ellenőrzése, a dokumentációs rend 
felügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására; 

– a pénzügyi, elszámolási feladatok során a szabályzatokban meghatározott jelentések elkészítése; 

– a járóbeteg-szakellátás tevékenységének zavartalan működéséhez szükséges, a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi felté-
telek teljesülésének ellenőrzése, az eltérés jelzése a felső vezetés felé és javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és módjára. 
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Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 15.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sort, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Szabó 
György humánpolitikai főigazgató részére – 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Járóbeteg-
ellátás, Vásárosnamény vezető asszisztens pozícióra”. 

 

*** 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa András 
Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres Műtétes osztályok szakmacsoportja szakmacso-
port-vezető főápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma; 

– legalább 5 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság; 
– vezetői gyakorlat. 

Pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:   
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– idegen nyelv ismerete. 

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

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szakmacsoporthoz tartozó osztályok ápolás vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

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

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyikontrolling-szemlélet; 

– az ápolás, szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé váló intézke-
dések megtétele; 

– az osztályok által nyújtott ápolási és gondozási tevékenységek koordinálása; 

– az ápolás és gondozás területén a betegcentrikus ápolás megvalósítása, minőségügyi rendszer működtetése;  
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– az irányítása alá tartozó osztályokhoz tartozó szakdolgozók szakmai továbbfejlődésének biztosítása, az ápolás szakma területén 
a folyamatos képzés, továbbképzés tervezése, szervezése és ellenőrzése; 

– szakmai példamutatás a napi gyógyítómunkájában, a képzésben, önképzésben, szakmacsoportjának területein a legkorsze-
rűbb eljárások ismerete és alkalmazása; 

– az osztályvezető főorvosokkal való folyamatos kapcsolattartás és együttműködés; 

– a kötelezettségvállalások felügyelete, az osztályok gazdálkodási stabilitásának biztosítása, költségkeretek betartása céljából; 

– költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén; 

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

– a pénzügyi, elszámolási feladatok során a szabályzatokban meghatározott jelentések elkészítése; 

– az osztályok ápolási tevékenységeinek zavartalan működéséhez szükséges, a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi feltéte-
lek teljesülésének ellenőrzése, az eltérés jelzése a felső vezetés felé és javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és módjára. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 15.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sort, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Szabó 
György humánpolitikai főigazgató részére – 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Műtétes 
osztályok szakmacsoportja szakmacsoport-vezető főápoló pozícióra”. 
 

*** 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Szatmár-Beregi 
Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres Szülészet-nőgyógyászati Osztály, 
Fehérgyarmat, osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:   
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

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

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolás vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
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Vezetői elvárásaink: 
– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyikontrolling-szemlélet; 

– az ápolás, szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé váló intézke-
dések megtétele; 

– az osztály által nyújtott ápolási és gondozási tevékenység koordinálása; 

– az ápolás és gondozás területén a betegcentrikus ápolás megvalósítása, minőségügyi rendszer működtetése; 

– az irányítása alá tartozó szakdolgozók szakmai továbbfejlődésének biztosítása, az ápolás szakma területén a folyamatos képzés, 
továbbképzés tervezése, szervezése és ellenőrzése; 

– szakmai példamutatás a napi gyógyítómunkájában, a képzésben, önképzésben, szakmája területén a legkorszerűbb eljárások 
ismerete és alkalmazása; 

– az osztályvezető főorvos iránymutatása alapján a kötelezettségvállalások felügyelete, az osztály gazdálkodási stabilitásának 
biztosítása költségkeretek betartása céljából; 

– költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén; 

– az osztály ápolási tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő ellenőrzése, a dokumentációs rend fel-
ügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására; 

– a pénzügyi, elszámolási feladatok során a szabályzatokban meghatározott jelentések elkészítése; 

– az osztály ápolási tevékenységeinek zavartalan működéséhez szükséges, a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi feltételek 
teljesülésének ellenőrzése, az eltérés jelzése a felső vezetés felé és javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és módjára. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 15.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sort, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Szabó 
György humánpolitikai főigazgató részére – 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Szülészet-
nőgyógyászati Osztály, Fehérgyarmat osztályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Szatmár-Beregi 
Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres Rehabilitációs  Osztály, Fehérgyarmat, 
Vásárosnamény, osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok;  

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

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

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyikontrolling-szemlélet; 

– az ápolás, szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé váló intézke-
dések megtétele; 

– az osztály által nyújtott ápolási és gondozási tevékenység koordinálása; 

– az ápolás és gondozás területén a betegcentrikus ápolás megvalósítása, minőségügyi rendszer működtetése; 

– az irányítása alá tartozó szakdolgozók szakmai továbbfejlődésének biztosítása, az ápolás szakma területén a folyamatos képzés, 
továbbképzés tervezése, szervezése és ellenőrzése; 

– szakmai példamutatás a napi gyógyítómunkájában, a képzésben, önképzésben, szakmája területén a legkorszerűbb eljárások 
ismerete és alkalmazása; 

– az osztályvezető főorvos iránymutatása alapján a kötelezettségvállalások felügyelete, az osztály gazdálkodási stabilitásának 
biztosítása költségkeretek betartása céljából; 

– költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén; 

– az osztály ápolási tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő ellenőrzése, a dokumentációs rend fel-
ügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására; 

– a pénzügyi, elszámolási feladatok során a szabályzatokban meghatározott jelentések elkészítése; 

– az osztály ápolási tevékenységeinek zavartalan működéséhez szükséges, a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi feltételek 
teljesülésének ellenőrzése, az eltérés jelzése a felső vezetés felé, és javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és módjára. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 15.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sort, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Szabó 
György humánpolitikai főigazgató részére – 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a 
Rehabilitációs  Osztály, Fehérgyarmat, Vásárosnamény, osztályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Szatmár-Beregi 
Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres Laboratórium, Fehérgyarmat, 
Vásárosnamény, Nyírbátor, osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő), és/vagy szakirányú emelt szintű végzett-
ség; 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

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

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

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

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyikontrolling-szemlélet; 

– az ápolás, szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, az ennek kapcsán szükségessé váló 
intézkedések megtétele; 

– az osztály által nyújtott ápolási és gondozási tevékenység koordinálása; 

– az ápolás és gondozás területén a betegcentrikus ápolás megvalósítása, minőségügyi rendszer működtetése;  

– az irányítása alá tartozó szakdolgozók szakmai továbbfejlődésének biztosítása, az ápolás szakma területén a folyamatos képzés, 
továbbképzés tervezése, szervezése és ellenőrzése; 

– szakmai példamutatás a napi gyógyítómunkájában, a képzésben, önképzésben, szakmája területén a legkorszerűbb eljárások 
ismerete és alkalmazása; 

– az osztályvezető főorvos iránymutatása alapján a kötelezettségvállalások felügyelete, az osztály gazdálkodási stabilitásának 
biztosítása, költségkeretek betartása céljából; 

– költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén; 

– az osztály ápolási tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő ellenőrzése, a dokumentációs rend fel-
ügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására; 

– a pénzügyi, elszámolási feladatok során a szabályzatokban meghatározott jelentések elkészítése; 

– az osztály ápolási tevékenységeinek zavartalan működéséhez szükséges, a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi feltételek 
teljesülésének ellenőrzése, az eltérés jelzése a felső vezetés felé, és javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és módjára. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 
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– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 15.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sort, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Szabó 
György humánpolitikai főigazgató részére – 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az 
Laboratórium, Fehérgyarmat, Vásárosnamény, Nyírbátor, osztályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Sántha Kálmán 
Mentális Egészségközpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

II. Pszichiátriai Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:   
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

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

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

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

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyikontrolling-szemlélet; 

– az ápolás, szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé váló intézke-
dések megtétele; 

– az osztály által nyújtott ápolási és gondozási tevékenység koordinálása; 

– az ápolás és gondozás területén a betegcentrikus ápolás megvalósítása, minőségügyi rendszer működtetése;  

– az irányítása alá tartozó szakdolgozók szakmai továbbfejlődésének biztosítása, az ápolás szakma területén a folyamatos képzés, 
továbbképzés tervezése, szervezése és ellenőrzése; 

– szakmai példamutatás a napi gyógyítómunkájában, a képzésben, önképzésben, szakmája területén a legkorszerűbb eljárások 
ismerete és alkalmazása; 

– az osztályvezető főorvos iránymutatása alapján a kötelezettségvállalások felügyelete, az osztály gazdálkodási stabilitásának 
biztosítása költségkeretek betartása céljából; 

– költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén; 
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– az osztály ápolási tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő ellenőrzése, a dokumentációs rend fel-
ügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására; 

– a pénzügyi, elszámolási feladatok során a szabályzatokban meghatározott jelentések elkészítése; 

– az osztály ápolási tevékenységeinek zavartalan működéséhez szükséges, a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi feltételek 
teljesülésének ellenőrzése, az eltérés jelzése a felső vezetés felé és javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és módjára. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 15.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sort, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Szabó 
György humánpolitikai főigazgató részére – 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a II. 
Pszichiátriai Osztály osztályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa András 
Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres Gyermekrehabilitációs Osztály osztályvezető 
ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

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

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

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

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyikontrolling-szemlélet; 
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– az ápolás, szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé váló intézke-
dések megtétele; 

– az osztály által nyújtott ápolási és gondozási tevékenység koordinálása; 

– az ápolás és gondozás területén a betegcentrikus ápolás megvalósítása, minőségügyi rendszer működtetése; 

– az irányítása alá tartozó szakdolgozók szakmai továbbfejlődésének biztosítása, az ápolás szakma területén a folyamatos képzés, 
továbbképzés tervezése, szervezése és ellenőrzése; 

– szakmai példamutatás a napi gyógyítómunkájában, a képzésben, önképzésben, szakmája területén a legkorszerűbb eljárások 
ismerete és alkalmazása; 

– az osztályvezető főorvos iránymutatása alapján a kötelezettségvállalások felügyelete, az osztály gazdálkodási stabilitásának 
biztosítása költségkeretek betartása céljából; 

– költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén; 

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

– a pénzügyi, elszámolási feladatok során a szabályzatokban meghatározott jelentések elkészítése; 

– az osztály ápolási tevékenységeinek zavartalan működéséhez szükséges, a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi feltételek 
teljesülésének ellenőrzése, az eltérés jelzése a felső vezetés felé, és javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és módjára. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 15.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sort, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Szabó 
György humánpolitikai főigazgató részére – 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a 
Gyermekrehabilitációs Osztály osztályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 

 

A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

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

Sebészeti mátrix 
egység/Sebészeti O. 
érsebész szakorvos 

– e: nyi. 
valamennyihez: 
– 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 ig. másolata (alap-
nyilvántartás), 
– működési nyilvántartásba 
vétel igazolása, 
- 1 hónapnál nem régebbi e.b.,

– b: kiemelt 
– a meghirdetett álláshellyel 
kapcsolatban részletes infor-
máció kérhető dr. Rakos Gyula  
osztályvezető főorvostól  a 06 
(99) 312-120-as telefonszámon, 
a 225-ös melléken, 
– szükség esetén lakás 
biztosított 
mindkettőhöz: 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 30. 
nap, 
– pályázatok benyújtása: 4  
példányban dr. Baranyai Tibor 
főig. főorvoshoz a K. címére 
(9400 Sopron, Győri u. 15.) 
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A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    
– nyilatkozat, melyben hozzá-
járul ahhoz, hogy a pályázat 
elbírálásában részt vevők a 
pályázati anyagot megismer-
hetik 

 Sebészeti mátrix egység – 
Traumatológiai O. 
szakorvos 
Feladatát képezi a fekvő- 
beteg O.-on és a járóbeteg-
szakellátáson megjelent 
betegek ellátása 

– e: ortopédiai szk. – b: megegyezés szerint, 
– a meghirdetett álláshellyel 
kapcsolatban részletes infor-
máció kérhető dr. Klára Tamás 
osztályvezető főorvostól  a 06 
(99) 312-120-as telefonszámon 

    

 Reumatológiai járóbeteg-
ellátás 
szakorvos 
Feladatát képezi heti 30 
órában a járóbeteg-
szakellátáson megjelent 
betegek ellátása 

 – b: megegyezés szerint, 
– a meghirdetett álláshellyel 
kapcsolatban részletes infor-
máció kérhető dr. Buza 
Bernadett csoportvezető 
főorvostól  a 06 (99) 312-120-as 
telefonszámon 

 

 

 

Az országos tiszti főorvos 
pályázati hirdetménye 

 

Az országos tiszti főorvos pályázatot hirdet az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) főigazgató főor-
vosi feladatkörének közalkalmazotti kinevezéssel és határozatlan idejű megbízással történő betöltésére. 

Feladat: az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet – részben önálló költségvetési gazdálkodó szerv – vezetője-
ként részt vesz a lakosság egészségvédelmének és a betegségek megelőzésének, táplálkozástudománnyal, gyógy-élelmezéssel, 
közétkeztetéssel, a különleges táplálkozási célú élelmiszerekkel, étrend-kiegészítőkkel, dúsított élelmiszerekkel, egészségre vo-
natkozó állításokkal, kozmetikával összefüggő, és a megelőzést szolgáló intézkedései előkészítésében és végrehajtásában, a 
munkáltatói jogkört gyakorló országos tiszti főorvos irányítása mellett. 

Pályázati feltételek:  
– általános orvosi szakképzettség; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett 
képesítés [a képesítés alóli felmentés a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 4 §-ában foglaltak alapján]; 

– legalább 5 éves, költségvetési szervnél szerzett intézményvezetői gyakorlat; 

– angol tárgyalóképes nyelvtudás. 

Előnyt jelent: 
– közegészségügy területén szerzett tapasztalat; 

– hazai és európai uniós kutatási témavezetés a táplálkozástudomány területén. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, 
megegyezés szerint. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– szakmai program; 

– motivációs levél; 

– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről 
szóló igazolás); 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik. 
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Pályázati határidő: a KSZK honlapján (2010. szeptember 15.) történt megjelenést követő 30. nap. 

A pályázatokat az országos tiszti főorvosnak címezve, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Humánpolitikai és Oktatási Főosztályára 
(1097 Budapest, Gyáli út 2-6.) személyesen kell benyújtani. 

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. 
§-ában, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ában 
foglaltaknak megfelelően. 

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

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

 

 

 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetői, orvosvezetői 
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Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (1085 Budapest, Horánszky u. 15.) pályázatot hirdet fejlesztési igazgatói 
munkakör betöltésére. 

Feladatkör meghatározása: 
– összehangolja az egészségügyi szakképzés fejlesztésével kapcsolatos feladatokat; 

– koordinálja az intézet pedagógiai szolgáltató feladatait; 

– irányítja a kommunikációs és kiadói tevékenységet; 

– koordinálja a vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatokat; 

– gondoskodik a hatáskörébe tartozó munkatársak szakmai fejlődéséről; 

– részt vesz az intézet aktuális és jövőbeli feladatait illető döntések meghozatalában. 

Pályázati feltételek: 
– egészségügyi szakképesítés, 

– egyetemi szintű pedagógiai végzettség; 

– szakképzésben szerzett gyakorlat; 

– pedagógiai szakvizsga (előnyt jelent); 

– Office programok magas szintű felhasználói ismerete (Word, Excel, Power Point); 

– angol nyelv tárgyalási szintű ismerete. 

Elvárások: 
– jogszabályok, szabályok önálló és helytálló értelmezése; 

– jó kommunikációs képesség; 

– rugalmasság. 

Illetmény és juttatások: a bér megállapításánál a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben 
meghatározottak az irányadók. 

A pályázathoz csatolandó: 
– a pályázó részletes szakmai önéletrajza (bérigény megjelölésével); 

– szakmai program; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– végzettséget igazoló bizonyítványok másolata; 

– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhes-
sék. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. október 15. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban (a borítékon „Fejlesztési igazgató pályázat” megjelölésével) az 
Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, 1085 Budapest, Horánszky u. 15. címre 2 példányban kérjük benyújtani. 

Az állás betölthető: 2011. január 3-tól. 

A pályázat KSZK-n történő megjelenésének időpontja: 2010. szeptember 17. 
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A pályázatok elbírálásának módja: a pályázatokat a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rend. által meghatározott bizottság bírálja el a 
benyújtott írásos anyagok alapján. Az így kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést is lefolytat. A pályázat 
eredményéről az elbírálástól számított 15 napon belül a pályázóknak értesítést küldünk. 

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 15. nap. 
    

*** 
    

Főv. Ö. 
Jahn Ferenc Dél-pesti K. 
főig.-ja 
1204 Bp., 
Köves u. 1 

Addiktológiai és 
Addiktológiai Rehabilitációs 
O. 
osztályvezető főorvos 
A kinevezésre kerülő osztályve-
zető főorvos feladatát az ér-
vényben lévő magasabb szintű, 
illetve intézeti szintű vonatkozó 
jogszabályok és az I. szervezeti 
és működési szabályzata hatá-
rozza meg. Az önálló O.-ként 
működő Addiktológiai és 
Addiktológiai Rehabilitációs O. 
profilja: addiktológia és 
krízisintervenció. Az osztályve-
zető főorvos irányítja az O.-
okon folyó magas szintű 
gyógyítómunkát az érvényben 
lévő jogszabályoknak megfele-
lően. Felelős az O. dolgozóinak 
munkafegyelméért, a sz. felada-
tok meghatározásáért. Biztosít-
ja a szakkonzíliumok működé-
sét. Biztosítja az O. gyógyszer- 
és eszközellátását. Elősegíti 
orvosainak, pszichológusainak 
és szakdolgozóinak képzését, 
továbbképzését. 

– orv. d., 
– pszichiátriai és 
addiktológiai szv., 
– 10 év szakmában eltöltött 
gy., 
– K.-i gy., 
– e: vez.gy., 
– addiktológiai és 
rehabilitációs ellátásban 
szerzett jártasság, 
mindkettőhöz: 
– cs: személyi adatok, elérhe-
tőség, 
– részletes sz.ö., 
– rövid sz. vez. koncepció, 
– képesítést igazoló okiratok 
másolata, 
– országos orvosi 
nyilvántartásba vétel 
igazolása, 
– érvényes működési 
nyilvántartás, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat, illetve 
hozzájárulás, hogy a 
pályázatot az illetékes 
bizottság megismerhesse 

– h:  2010. IX. 24.  (a KSZK-
honlapon történő közzététel 
időpontja: 2010. VIII. 16.), 
– az állás a pályázati eljárás 
lefolytatása után azonnal 
elfoglalható 
mindkettőhöz: 
– b: megállapodás szerint, 
– a kinevezés és a vez. megbí-
zás a hatályos jogszabályok 
szerint határozatlan időre 
történik, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Gerő Gábor főig.-hoz a K. címé-
re (1204 Bp., Köves u. 1.) 

    

 III. Sz. Belgyógyászati O. 
osztályvezető főorvos 
A kinevezésre kerülő főorvos 
feladatát az érvényben lévő 
magasabb szintű vonatkozó 
jogszabályok és az I. szervezeti 
és működési szabályzata 
határozza meg. Az önálló III. Sz. 
Belgyógyászati O. összesen 126 
ággyal működő fekvő O., ambu-
láns rendeléssel. 
Speciális profiljai: allergológia-
immunológia és diabetológia. 
Az O. a betegellátó feladatai 
mellett akkreditált képzőhely is, 
és így részt vesz a rezidensek és 
szakorvosjelöltek képzésében. 
Az osztályvezető főorvos felada-
tai: vezeti és irányítja a fekvőbe-
teg-ellátó gyógyítómunkáját, az 
ambulanciák és szakkonzíliumok 
működését. Gondoskodik az O. 

– orv. d., 
– belgyógyász szv., 
– oktatói tapasztalat, 
– tud. fokozat, 
– e: a feladat ellátásában 
hasznosítható további szv., 
– legalább 15 éves szakorv. 
gy., 
– egyetemi kl.-ai gy., 
– hazai és külföldi K.-i 
tapasztalat, 
– nyi., 

– h: 2010. IX. 24., 
(a KSZK-honlapon történő 
közzététel időpontja: 2010. VIII. 
16.), 
– az állás 2011. I. 1-jétől tölthe-
tő be  
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megfelelő gyógyszer- és esz-
közellátásáról, valamint a do-
kumentációs tev. szakszerűségé-
ről. Az O. dolgozóinak 
képzéséért, továbbképzéséért, a 
rezidensek, szakorvosjelöltek 
szakmai irányításáért felelős. 

    

*** 

    

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

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

– bőrgyógyász szv., 
– legalább 5 éves, a 
szakterületen szerzett gy., 
– vez.gy., 
– tud. munkásság, 
– tud. fokozat vagy megszer-
zésének 3 éven belül történő 
vállalása, 
– e: allergológia és kl.-ai 
immunológia ráépített szv., 
– cs: részletes sz.ö., 
– tud. munkák, publikációk 
jegyzéke, 
– sz. koncepció, 
– d. másolata, 
– szv.biz. másolata, 
– működési nyilvántartásról 
érvényes  igazolás, 
– 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 eljárás-
ban részt vevők megismer-
hetik, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a 
pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul 

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

    

*** 

    

Önkormányzati Kórház, Sárvár főigazgatója (9600 Sárvár, Rákóczi u. 30.) pályázatot hirdet a Kórház Rehabilitációs Mátrix 
Osztályán osztályvezető főorvosi munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– rehabilitációs szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi szakmai gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság; 

– angol vagy német középfokú nyelvvizsga; 

– tudományos munkák, publikációk; 

– a szakterület mélyreható ismerete; 
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– részvétel a gyakorlati betegellátásban; 

– komplex rehabilitációs szemlélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– vezetői gyakorlat; 

– részvétel a szakmai közéletben; 

– tudományos fokozat; 

– második szakvizsga (neurológia, reuma stb.); 

– megyei jogú egészségügyi ellátó intézményben megszerzett szakmai tapasztalat; 

– második nyelv társalgási szintű ismerete; 

– az egészségügyi közép- és felsőoktatásban való részvétel; 

– egyéb rehabilitációs orvosi tevékenységhez köthető szakképesítések (elektrofiziológiai, LAESER stb.). 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– személyi adatok; 

– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– „Orvosok Országos Nyilvántartási Száma” igazolvány másolata; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint arról, hogy 
a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

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

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyikontrolling-szemlélet. 

Egyéb információink: 
– az állás betöltésére teljes munkaidős határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban kerül sor. 

Alkalmazási feltétel: 

– büntetlen előélet; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltó határozat alatt. 

Illetmény és juttatások szempontjából a Kjt., valamint a kollektív szerződés az irányadó. 

A megbízás próbaidőhöz kötött. 

Jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap. 

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

Munkavégzés helye: Önkormányzati Kórház, Sárvár, Rákóczi u. 30. 

Jelentkezés módja: amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük küldje el 
pályázati anyagát postai úton a kórház főigazgatója, Vancsura Miklós címére (Önkormányzati Kórház, 9600 Sárvár, Rákóczi u. 
30.). Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Rehabilitációs Osztály, Sárvár osztályvezető főorvosi állásának betöltésére”. 

A pályázatok elbírálására összehívott bizottság csak a határidőre beérkezett, a kiírásnak megfelelő pályázatokat bírálja el és 
értesíti a résztvevőket az eredményről. 

 

*** 
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A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–7.) felvételt hirdet a Fül-orr-gége osztály 
osztályvezető beosztás ellátására. 

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

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

A jelentkezés feltétele: 
– orvosi diploma; 

– fül-orr-gége szakorvosi képesítés; 

– szakvizsga után legalább 5 éves gyakorlat. 

A jelentkezéshez csatolandó: 
– személyes adatok; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okiratok fénymásolata; 

– vezetői koncepció; 

– tudományos tevékenység jegyzéke; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata; 

– működési nyilvántartásáról másolat; 

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

Az állás a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. Bérezés és lakhatás támogatása megbeszélés szerint. 

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

Pályázati határidő: 2010. október. 5. A Kormányzati Személyügyi Portálon a pályázat 2010. szeptember 22-én kerül 
publikálásra. 

Jelentkezést a fenti címre, dr. Muth Lajos főigazgató-főorvos részére lehet benyújtani. 
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Budapest 

    

Bajcsy-Zsilinszky K. 
főig.-ja 
1106 Bp., 
Maglódi út 89–91. 

X. ker. Bőrgyógyászat és 
Nemigondozó 
bőrgyógyász 

 valamennyihez: 
– érdeklődni lehet személyesen 
vagy telefonon a Humánpoliti-
kai O.-on a 432-7777-es tele-
fonszámon 

    

 XVII. ker. Szakrendelő 
ortopéd szakorvos 

– ortopéd szv. – részmunkaidőben is 

    

Baranya megye 

    

Bács-Kiskun megye 
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Jászszentlászló Községi Ö. 
6133 Jászszentlászló, 
Dózsa Gy. u. 8. 

háziorvos 
– vállalkozási formában, 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– hétköznapi és hétvégi közpi. 
ügyelet Kiskunmajsán 
megoldott 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
képesítési előírásainak való 
megfelelés, 
– a 18/2000. (II. 25.) Korm. 
rend.-ben előírt egyéb feltéte-
lek megléte, 
– e: helyben lakás vállalása, Ö.-
i lakás megoldható, 
– cs: képzettséget, szakirányú 
v.-et igazoló iratok hiteles 
másolata, 
– sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– OONY-ba vétel igazolása, 
– hozzájáruló nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati eljárásban 
részt vevők a pályázati anya-
got megismerhetik 

– h: a megjelenéstől számított 
15. nap, 
– e. h.: 2010. X. 31., 
– az álláshely betöltése: az elbírá-
lást követően azonnal, 
– pályázatok benyújtása: 
Jászszentlászló Község Képv.-
test.-éhez címezve (6133 
Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.), 
– a pályázattal kapcsolatban 
felvilágosítás kérhető: Kovács 
Tímea körjegyzőtől a 06 (77) 492-
161, 06 (30) 826-4667-es 
telefonszámon 

    

*** 

    

Kisszállás Község Ö. 
6421 Kisszállás, 
Felszabadulás u. 28. 

I. számú háziorvosi körzet 
(Kisszállás, Petőfi u. 22.) 
háziorvos 
– a körzethez tartozó lakos-
ságszám: 1257 fő, 
– vállalkozási formában vagy 
közalkalmazotti 
jogviszonyban, 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– hétvégi közpi. orvosi 
ügyeletben való részvétellel 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti képesítés és az ott, 
valamint a 18/2000. (II. 25.) 
Korm. rend.-ben előírt feltéte-
lek megléte, 
– büntetlen előélet, 
- cs: 1 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– d. hiteles másolata, 
– részletes sz.ö., 
– szk.-t tanúsító okiratok 
másolata, 
– háziorvosi alkalmasság 
meglétét igazoló okmány 
másolata, 
– amennyiben a pályázó 
vállalkozóként kívánja felada-
tát ellátni, akkor a vállalkozói 
tev.-et igazoló okirat másolata,
– eü. alkalmasságot igazoló 
okiratok másolata, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázat elbírálásában részt 
vevők a pályázati anyagot 
megismerhessék 

– h: a megjelenéstől számított 
15. nap 12 óra, 
– e. h.: a h. lejártát követő 15 
napon belül, 
– a praxis betöltésének kezdő 
időpontja: 2010. IX. 1., 
– a pályázati eljárás során a 
pályázónak a Képv.-test. előtt 
meg kell jelennie és szóban 
előadni a részletes elképzelése-
it, 
– pályázatok benyújtása: 1 
példányban, zárt borítékban (a 
borítékon feltüntetve: 
„Háziorvosi pályázat”), postai 
úton, ajánlott küldeményként 
az Ö. címére (6421 Kisszállás, 
Felszabadulás u. 28.), 
– a pályázattal kapcsolatban 
érdeklődni lehet: Kispál István 
polgármestertől a 06 (70) 331-
3492-es telefonszámon 

    

*** 

    

Városi K-R. Gyógyfürdő és 
Rehabilitációs Központ 
6100 Kiskunfélegyháza, 
Fadrusz J. u. 4. 

Sebészeti szakrendelés 
szakorvos 
Feladat: a m.-köri leírásban 
foglaltak alapján szakirányú 
képesítésének megfelelő 
szakorvosi tev. végzése 

– orv. d., 
– szk., 
– büntetlen előélet, 
– e: társszakmában szerzett 
szv., 
– diagnosztikai jártasság, 
– cs: iskolai v.-et, szk.-t igazoló 

– b: Kjt. szerint, 
– h: 2010. IX. 30., 
– e. h.: 2010. X. 10., 
– a KSZK oldalán történő 
publikálás dátuma: 2010. 
szeptember 15., 
– az állás a pályázati elbírálást 
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okirat hiteles másolata, 
– részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– OONY-ba vételről szóló 
igazolás másolata, 
– nyilatkozat arra vonatkozó-
an, hogy pályázatát az illeté-
kes bírálók megismerjék és 
véleményezzék 

követően 2010. X. 15-től tölthető 
be, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Kovács József főig. főorvoshoz az 
I. címére (6100 Kiskunfélegyháza, 
Fadrusz J. u. 4.) személyesen 
vagy postai úton, postai 
benyújtás esetén a borítékon 
kérjük feltüntetni: „Sebész 
szakorvosi pályázat” 

    

Békés megye 

    

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

    

Csongrád megye 

    

Fejér megye 

    

Szent Pantaleon K. 
Nonprofit Kft. 
Kiemelt Súlyponti K. 
ügyvezető főig. főorvosa 
2400 Dunaújváros, 
Korányi S. u. 4–6. 

Infektológiai O. 
szakorvos 

– infektológiai szv., de szv. 
előtt álló orvosnak is 

– b: megegyezés alapján, 

valamennyihez: 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Mészáros Lajos ügyvezető főig. 
főorvosnak a K. címére (2400 
Dunaújváros, Korányi S. u. 4–6.) 

    

 Szülészet-nőgyógyászat 
szakorvos 

– szülészet-nőgyógyászati 
szv., de szv. előtt álló orvosnak 
is 

– b: megegyezés alapján 

    

 Radiológiai O. 
szakorvos 

–  szv., de szv. előtt álló 
orvosnak is 

– b: megegyezés alapján 

    

 Belgyógyászat 
szakorvos 

– szv., de szv. előtt álló orvos-
nak is 

– b: megegyezés alapján 

    

 Csecsemő- és Gyermekosz-
tály 
szakorvos 

– szv. – Kjt. besorolás szerinti b: 
duplája, 
– lakhatás biztosítása 

    

 Közpi. Anaesthesiologiai és 
Intenzív Terápiás O. 
szakorvos 

– szv., de szv. előtt álló 
orvosnak is 

– b: és lakhatási lehetőség 
megegyezés szerint 

    

 Sürgősségi Betegellátó O. 
műszakvezető szakorvos 

– oxyológia, anaesthesiologia-
intenzív th., sürgősségi orvos-
tan szv. 

– kiemelt bérezéssel: Kjt. 
alapbér + Kjt. b: 100%-os 
mértéke, valamint a törvény 
által előírt pótlékok, 
– lakhatási lehetőség megbe-
szélés tárgya 
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 Traumatológiai O. 
szakorvosok 

– traumatológiából és/vagy 
ortopédiából szv. 

– Kjt. szerinti alapbér, ezen felül 
az illetmény összege függ a 
gy.-i időtől, rutintól, az szk.-k 
számától, ezért megbeszélés 
tárgyát képezi 

    

 Általános Sebészeti O. 
szakorvos 

– sebészeti szv. – b: megegyezés alapján 

    

Győr-Moson-Sopron megye 
    

Hajdú-Bihar megye 
    

Heves megye 
    

Jász-Nagykun-Szolnok megye 
    

Komárom-Esztergom megye 
    

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

Aktív fekvőbeteg osztályára: belgyógyász-kardiológus, belgyógyász-gastroenterológus, belgyógyász-nephrológus, szülész-
nőgyógyász,  neonatológus, onkológus, idegsebész, neurológus, pszichiáter, traumatológus szakorvosok részére. 

Sebész szakorvos részére határozott időre, várhatóan 1 éves időtartamra. 

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

Járóbeteg-, valamint diagnosztika területre: radiológus,  nukleáris medicina szakvizsgával rendelkező szakorvosok részére. 

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

gyermekszemész – heti 10 órában. 

Valamennyi pályázathoz: 

Bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint. 

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

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. szeptember 30. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 15 napon belül. Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 

A pályázati felhívás a KSZK honlapján is megtekinthető 2010. szeptember 15-től. 
Garzonházban férőhely biztosított. 

A pályázati anyagot a Főigazgatói Titkárságra (fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) dr. Fain András 
orvosigazgatóhoz kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.). A borítékra ráírandó: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”. 
Telefon: 06 (34) 515-470. 
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Nógrád megye 

    

Pest megye 

    

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház főigazgató főorvosa (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.) felvételt hirdet Sebészeti 
Osztályára szakorvosok vagy szakorvos-jelöltek részére. 

Pályázati feltételek: 
– sebészet szakvizsga vagy szakorvosképzésben való részvétel (szándéka); 

– büntetlen előélet. 

Feladat: a Sebészeti Osztályon a betegek gyógyításban történő részvétel. 

A jelentkezéshez csatolandó: 
– szakmai életutat bemutató önéletrajz (kézzel írott formában is); 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– működési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

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

Az állások 2010. október 1-jétől tölthetők be. 

Bérezés: Kjt. alapján. 

Intézményünk súlyponti kórház, ahol szinte minden szakma képviselteti magát. Könnyen megközelíthető az MO-on autóval. 
Szálláslehetőséget a kórház területén elhelyezkedő nővérszállón tudunk biztosítani. 

A jelentkezési anyagokat dr. Bedros J. Róbert PhD főigazgató főorvoshoz kell benyújtani a megjelenéstől számított 15 napon 
belül. 

Cím: 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 

E-mail: foigtitkar@florhosp.hu. 

    

Somogy megye 

    

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

    

Csegöld és Császló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (4742 Csegöld, Dózsa György utca 4.) az 1992. évi XXXIII. törvény 
(Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet háziorvosi állás betöltésére, háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásra, területi ellátási 
kötelezettséggel, közalkalmazotti jogviszonyban vagy vállalkozási formában, iskolaorvosi ellátással. Központi ügyeleti ellátás 
biztosított. 

A pályázat elnyerésének feltétele: 
– 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés; 

– büntetlen előélet; 

– a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet szerinti feltételek megléte; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– az előírt iskolai végzettség, szakképesítés. 

A pályázathoz benyújtandó iratok: 
– részletes, szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz; 

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– az alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány; 

– amennyiben van, működtetési jogról szóló hatósági bizonyítvány, illetve határozat; 

– nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik. 

Juttatások: 
– bérezés a Kjt. szerint; 

– orvosi rendelő melletti összkomfortos, 3 szobás, 2 garázsos, kertes szolgálati lakás az önkormányzat tulajdonában. 
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A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30. nap. 

Helye: Csegöld Községi Önkormányzat, 4742 Csegöld, Dózsa György utca 4. 

A pályázat elbírálása: Csegöld és Császló községek együttes ülésén, a benyújtás határidejének lejártát követő 15 napon belül. 

A megbízás kezdete: az elbírálást követően azonnal. 

További információ kérhető: Tarcza György polgármestertől a 06 (44) 566-048-as telefonszámon. 

    

Tolna megye 

    

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 57.) szakvizsgázott vagy szakvizsga  előtt 
álló orvosok részére pályázatot hirdet az alábbi osztályokra: 

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

Pszichiátria 

Pszichiátria Rehab. (pszichiátria, de egyéb szakképesítés is) 

Fül-orr-gége 

Sebészet 

Érsebészet 

Tüdőgyógyászat 

Gyermekgyógyászat 

Labordiagnosztika 

Radiológia 

Onkológia 

Belgyógyászat (Pincehely) 

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

Pályázati feltételek: 
– orvosi diploma. 

A pályázathoz csatolandó: 
– személyes adatok; 

– végzettséget igazoló okiratok fénymásolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata; 

– működési nyilvántartásról másolat; 

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

Pályázati határidő: 2010. október 5., a KSZK honlapon az álláshirdetés publikálásra kerül 2010. szeptember 22. 

Az állások a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthetők. Első és ráépített szakvizsga megszerzése 
támogatott. 

Bérezés: Kjt. alapján. Szükség esetén orvos–nővérszállón elhelyezés biztosított, illetve Pincehelyen szolgálati lakás áll 
rendelkezésre. 

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

    

Vas megye 

    

Veszprém megye 
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Gróf Esterházy K. és R. Szak-
rendelő 
főig.-ja 
8500 Pápa, 
Jókai u. 5–9. 

szemész szakorvos – szemész szv., 
valamennyihez: 
– külföldön szerzett d. esetén 
honosítás, 
– cs: önéletrajz, 
– sz. pályafutás, 
– orv. d.-t, szv.-t tartalmazó 
iratok és a kötelező folyama-
tos továbbképzési időszak 
teljesítését igazoló okiratok 
másolatai, 
– OONY-ba történt felvétel 
igazolásának másolata, 

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

    

 csecsemő és gyermek szakorvos – csecsemő- és gyermek szk.,  

    

 sebész szakorvos – sebész szk.  

    

 belgyógyász szakorvos – belgyógyász szk.  

    

 szülész-nőgyógyász szakorvos – szülész-nőgyógyász szk.  

    

    

Zala megye 

 

 

 

Praxisjog átadása 
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Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya II., Dózsa Gy. u. 77.) főigazgatója 
pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban szakgyógyszerészi álláshelyre. 

Pályázati feltétel: 
– gyógyszerész diploma; 

– szakgyógyszerész végzettség. 

Bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint. 

Feladata: manuális készítmények előállítása, gyári gyógyszerek megrendelése, bevételezése és kiadása az osztályoknak. Az 
intézményben citosztatikus keverékinfúzió előállítása történik a gyógyszertár keretein belül. Alkalomszerűen ebben a tevékeny-
ségben is részt kell vennie az állást elnyerő gyógyszerésznek. 

A jelentkezéshez csatolandó: 
– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat; 

– GYONY-ba történt felvétel igazolása; 
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– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 30. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati felhívás a KSZK honlapján is megtekinthető 2010. szeptember 15-től. 

Garzonházban férőhely biztosított. 

A pályázati anyagot a Főigazgatói Titkárságra (fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) dr. Fain András 
orvosigazgatóhoz kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.). A borítékra ráírandó: „Pályázat szakgyógyszerészi 
álláshelyre”. Telefon: 06 (34) 515-470. 

 

 

 

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra 
 

A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

Jászfelsőszentgyörgy Községi Ö. (5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.) pályázatot hirdet védőnői munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Csokonai utca 4. 

A munkakörébe tartozó lényeges feladatok: védőnői feladatok ellátása Jászfelsőszentgyörgy községben. 

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

Pályázati feltételek: 
– felsőfokú képesítés, felsőfokú szakirányú végzettség; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– szakképzettséget igazoló iratok; 

– gyakorlatot igazoló iratok; 

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

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2010. december 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zelenai Tiborné polgármester nyújt a 06 (57) 520-020-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat, 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57. címre történő megküldésével. 

Kérjük a borítékon feltüntetni: „védőnői pályázat”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: képviselő-testületi ülésen. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– Jászfelsőszentgyörgy község, hirdetőtábla 

– Jászsági Szuperinfó. 

    

*** 
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A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

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., 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot az eljárás-
ban részt vevők megismerhe-
tik 

– 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, Szabad-
ság tér 4–8.), 
– t.: 06 (66) 371-611 

    

 

 

 

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött 
vezetői és egyéb állásokra 

 

A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

Az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, V. ker. Markó utca 22.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet programiroda-vezető 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: 1055 Budapest, Markó utca 22. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A Programiroda-vezető közvetlenül irányítja a Programiroda munkáját. 

Az ÚMFT Akcióprogramok között szereplő, az OMSZ-ot érintő fejlesztési projektekben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továb-
biakban: NFÜ) felé képviseli az OMSZ-ot, mint projektgazdát. 

Az NFÜ támogatási szerződésekkel is rendelkező fejlesztési projektekben részt vesz a közbeszerzési döntések meghozatalában. 

Kezeli a projektek költségvetését. 

Gondoskodik a projektekkel érintett más OMSZ szervezeti egységekkel való együttműködésről. 

Irányítja és felügyeli a projektek kommunikációs stratégiájának kidolgozását és megvalósítását. 

Meghozza a projektek megvalósításával kapcsolatos döntéseket, az alprojektvezetők javaslatai alapján kiállítja a teljesítési igazo-
lásokat. 

Nyilatkozik a projektek megvalósításával kapcsolatban, valamint irányítja a projektek megvalósításával kapcsolatos tájékoztatási 
feladatok ellátását. 

Közvetlenül irányítja a Programiroda projektmenedzsment feladatainak ellátását, valamint az alprojektvezetők, a pénzügyi 
vezető, a munkacsoport-vezetők és az elemiprojekt-vezetők tevékenységét. 

Felügyeli és irányítja a Programiroda szakmai munkáját, valamint a közbeszerzési eljárások szakmai előkészítését és lebonyolítá-
sát. 

Folyamatosan együttműködik a jogszabályokban előírt szervezetekkel (pl. NFÜ illetékes irányító hatóságok, STRAPI). 

Ellátja a Szakmai Irányító Testület titkári feladatait. 

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

Pályázati feltételek: 
– főiskolai műszaki végzettség (minimálisan főiskolai), 
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– angol nyelv legalább középfokú ismerete, 

–  vezetői tapasztalat – 5 év feletti vezetői tapasztalat,  

– a kiemelt projekt szakmai tartalmához kapcsolódó hasonló hazai projekt vezetése, vagy az egészségügyi ágazathoz 
kapcsolódó és 100 M Ft költségvetést meghaladó projekt vezetése, vagy az NFT, előcsatlakozási alapok, vagy a kiemelt projekt 
szakmai tartalmához hasonló  nemzetközi fejlesztési projekt vezetésében szerzett tapasztalat, részvétel. 

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

– szakmai program; 

– a végzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Muszienkó Mihályné HR osztályvezető nyújt, a 06 (20) 9232-056-os 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Fenti határidő lejártáig: 
–  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: 113.806/2010., valamint a munkakör megnevezését: 
„Programiroda-vezető”. 

– személyesen: Budapest V., Markó utca 22. II. emelet, Segédhivatal. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt., valamint a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
356/2008 .(XII. 31.) Korm. rend. szabályai szerint. 

A pályázat elbírálásának ideje: 2010. október 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
Országos Mentőszolgálat honlapja: 2010. szeptember 10. 

KSZK honlapja: 2010. szeptemebr 10. 

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

    

*** 

    

Pest Megye Közgyűlésének elnöke a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet Szent Rókus Kórház és Intézményei gazdasági igazgató munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Budapest, 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A budapesti Szent Rókus Kórház és Intézményei gazdálkodásának megszervezése, irányítása, ellenőrzése és értékelése. 

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

Pályázati feltételek: 
– főiskola, pénzügyi-számviteli; 

– vezetői gyakorlat – legalább 3–5 év vezetői tapasztalat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– felsőoktatásban szerzett egyéb végzettség, szakképzettség, emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesí-
tés;  

– szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyikében; 

– rendelkeznie kell a tevékenység ellátásra jogosító engedéllyel (igazolvánnyal); 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– államigazgatásban szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatai; 

– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés; 

– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázati feltételként előírt vezetői gyakorlat igazolása; 

– hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati anyagba foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben 
betekinthetnek, személyes adatait megismerhetik; 

– a 2007. évi CLII. tv. alapján vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat; 

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 41. § alapján összeférhetetlenségi nyilatkozat. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2010. november 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 27.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karcsai Éva nyújt, a 485-6882-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Pest Megye Közgyűlésének Elnöke címére történő megküldé-
sével (1052 Budapest, Városház utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
3294/2010., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgató. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A Kjt. 20/A. §-ban, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rend. 4. 
§-ban foglaltaknak megfelelően.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 27. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
– wwww.pestmegye.hu; 

– KSZK honlapján – 2010. augusztus 21. 

    

*** 

    

Tata Város polgármestere pályázatot hirdet Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet gazdasági igazgatói 
munkakör betöltésére a 2008. évi CV. törvény, valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 
vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályai szerint, három hónap próbaidő kikötésével. 

Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő, Mt. szerinti főfoglalkozás. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre – öt évre – szól. 

A munkavégzés helye: Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet, 2890 Tata, Váralja u. 6. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A költségvetési szerv gazdasági vezetője a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján: 
a) irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, 

b) felelős a 15. § (2) bekezdésében és a 16. § (7) bekezdés b) pontjában megjelölt feladatok ellátásáért, 

c) a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv 
által foglalkoztatott, a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak iránymuta-
tást ad, 

d) gazdasági intézkedéseket hoz. 

A gazdasági igazgató irányítja és ellenőrzi az önálló költségvetési intézmény gazdasági (pénzügyi, műszaki, üzemeltetési, stb.) 
szervezetét, iránymutatást ad a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához, ellenőrzi azt. 

Munkabér és juttatások: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, megegyezés alapján. 

Pályázati feltételek: 
– a gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy a felsőoktatásban szerzett egyéb 
végzettséggel, szakképzettséggel és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítéssel kell rendelkeznie; 

– a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyikében, továbbá 
rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal. 

[A 292/2009. (XII. 19.) Korm. r. 18. §, és a 13/2002. (III. 28.) EüM. rendelet 5. § (1) és (3) bekezdésének megfelelően.] 
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– legalább 5 éves, szakterületen szerzett vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– költségvetési intézményi gazdálkodásban szerzett gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– a pályázat feltételeként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolatai; 

– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés; 

– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázati feltételként előírt vezetői gyakorlat igazolása; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez, továbbá, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat anyagába betekinthetnek, személyes adataikat 
megismerhetik; 

– a 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat; 

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

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 23. 

Meghallgatás várható időpontja 2010. október hó. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázati anyagot egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani Tata Város 
polgármestere címére (2890 Tata, Kossuth tér 1.). 

A borítékon fel kell tüntetni: „Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet, gazdasági igazgatói pályázat”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A §-ban, 
továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 4. §-ban foglaltaknak megfelelő-
en. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– KSZK honlapja, 

– Tata Város hivatalos honlap. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tata.hu honlapon szerezhet. 
A pályázati felhívás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati 
felhívás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

 

 

 

 

Szerkeszti a Nemzeti Erõforrás Minisztérium, Jogi, Közigazgatási és Kormányzati Koordinációs Fõosztály.
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