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I. RÉSZ
Személyi rész

II. RÉSZ
Törvények, országgyûlési határozatok,

kormányrendeletek és -határozatok

A Kormány 1191/2010. (IX. 14.) Korm. határozata
a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekrõl

A területi államigazgatás hatékony szervezeti kereteinek kialakítása érdekében a Kormány a következõket határozza:

1. A Kormány szükségesnek tartja az integrált területi államigazgatási szervezetrendszer megvalósítását a hatékonyabb,

takarékosabb, átláthatóbb és ellenõrizhetõbb államigazgatási mûködés feltételeinek megteremtése érdekében.

2. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy az általuk irányított központi hivatalok 3. pontban meghatározott területi

szervei tekintetében bármely földrajzi illetékességgel vagy mûködési területtel rendelkezõ területi államigazgatási

szervre és bármely jogállással mûködõ szervre/szervezeti egységre (továbbiakban: területi szerv) vonatkozóan

a) hajtsák végre a jelen kormányhatározatban meghatározott szervezeti változások megvalósítása érdekében

szükséges intézkedéseket,

b) gondoskodjanak a határozatban foglaltak tekintetében az elõkészítés és megvalósítás feltételeirõl, beleértve

a saját feladat- és hatáskörükbe tartozó jogszabályok, és az állami irányítás egyéb jogi eszközei szükséges

elõkészítését, illetve módosítását.

3. A Kormány a szervezeti integrációban részt vevõ területi államigazgatási szervek körét az alábbiakban határozza meg:

1. Területi Igazságügyi Hivatalok,

2. Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalok,

3. Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Kirendeltségei,

4. Földhivatalok,

5. Regionális Egészségbiztosítási Pénztárak,

6. Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságok,

7. Regionális Munkaügyi Központok,

8. Regionális Munkaügyi Felügyelõségek,

9. Regionális Munkavédelmi Felügyelõségek,

10. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Regionális Felügyelõségei,

11. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Regionális Irodái,

12. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Regionális Intézetei,

13. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági

Hatóságai,

14. Nemzeti Közlekedési Hatóság Regionális Igazgatóságai,

15. Oktatási Hivatal Regionális Igazgatóságai.

4. A Kormány felhívja a Magyar Államkincstárat, hogy szorosan mûködjön együtt a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztériummal az integrált ügyfélszolgálati rendszer kialakítása és mûködtetése, valamint a hatósági ügyek

tekintetében a létrejövõ fõvárosi, megyei kormányhivatalok hatékony feladat-végrehajtása érdekében.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: folyamatos

5. A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kirendeltségei tekintetében a 3. pont az 1290/2005/EK tanácsi

rendeletnek a kifizetõ ügynökségek és más testületek akkreditációja és az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása

tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 885/2006/EK rendeletben

meghatározott akkreditációs követelmények teljesíthetõsége függvényében kerül alkalmazásra.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal
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6. A területi államigazgatás szervezeti integrációja megvalósításának idõpontja: 2011. január 1.

7. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy – a területi államigazgatási szervek szervezeti rendszerének,

pénzügyi-gazdálkodási helyzetének, mûködésének és létszámhelyzetének, a szervet érintõ esetleges EU-s

pályázatoknak a felmérése, és a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedések és

feladatok megvalósítása, továbbá a többlet forrás-igények felmérése érdekében – a közigazgatási és igazságügyi

miniszter, valamint a nemzetgazdasági miniszter megkeresésére teljesítsenek adatszolgáltatást a közigazgatási és

igazságügyi miniszter, valamint a nemzetgazdasági miniszter felé.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: folyamatos

8. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert a területi államigazgatás szervezeti integrációjához szükséges

költségvetési-pénzügyi intézkedések megvalósításának megalapozására, különösen arra, hogy a Magyar Köztársaság

2011. évi költségvetésérõl szóló törvény tervezetének elkészítésekor kiemelten vegye figyelembe – a 7. pontban

foglalt adatszolgáltatás adatait is felhasználva – a területi államigazgatási szervezetrendszer integrációjának

költségvetési hatását, valamint legyen figyelemmel a jelentõs saját bevétellel rendelkezõ területi államigazgatási

szervek sajátos költségvetési helyzetének rendezésére. A területi államigazgatási szerveket integráló új megyei,

fõvárosi kormányhivatal költségvetését a költségvetési törvény tervezetének „Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium” fejezete tartalmazza.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: folyamatos

9. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy nyújtson be törvényjavaslatot a fõvárosi és megyei

kormányhivatalokról, amely tartalmazza különösen az integrálás által létrejött kormányhivatalok szervezetére,

feladataira, és szakmai és funkcionális irányítására vonatkozó rendelkezéseket, és az ezzel összefüggésben szükséges

törvénymódosításokat.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2010. szeptember 30.

10. a)

A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy nyújtson be kormány-elõterjesztést a fõvárosi és

megyei kormányhivatalokról szóló törvény felhatalmazása alapján, amely tartalmazza a kormányhivatalok

szervezetére, mûködésére és jogutódlására vonatkozó részletes szabályokat.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2010. november 10.
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b) A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy készítsék elõ és küldjék meg a közigazgatási és igazságügyi

miniszter részére a területi államigazgatási szervezetrendszer integrációja megvalósítását szolgáló egyéb

jogszabály-módosításokat, különös tekintettel a regionális illetékességû területi államigazgatási szervek

esetleges megyei szintû integrálására.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2010. november 10.

11. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter koordinálásával tegyék

meg a területi államigazgatási szervezetrendszer integrációjához szükséges, az átszervezést megalapozó – pénzügyi,

személyügyi, dologi, elhelyezési – intézkedéseket, készítsék elõ az alapító, átalakító és megszüntetõ okiratokat,

szervezeti és mûködési szabályzatokat.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2010. december 15.

12. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

III. RÉSZ
Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek

és utasítások

A nemzeti erõforrás miniszter 6/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelete
az egészségügyért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó egészségügyi szakképesítések
megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére kijelölt, az egészségügyért felelõs miniszter
irányítása alá tartózó intézményekrõl

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján valamennyi, az egészségügyért

felelõs miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítés-elágazás és szakképesítés-

ráépülés megszerzését biztosító iskolarendszeren kívüli szakmai képzést lezáró szakmai vizsga szervezésére

az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézetet jelölöm ki.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga

szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 23/2009. (VII. 17.) EüM rendelet.

(3) A (2) bekezdés és e bekezdés a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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A nemzeti erõforrás miniszter 7/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelete
a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirõl
és közegészségügyi ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról

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

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §

d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

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

szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § 2011. november 1-tõl nem hozható forgalomba és 2012. november 1-tõl nem adható el és nem adható át

a végsõ felhasználónak az a kozmetikai termék, amely nem felel meg a 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat

f:208. mezõjében foglalt címkézési követelménynek.”

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

„11/B. § (1) 2011. február 15-étõl nem hozható forgalomba és 2011. augusztus 15-étõl nem adható el és nem adható át

a végsõ felhasználónak az a kozmetikai termék, amely a 2. számú melléklet 450. pontjában szereplõ verbéna illóolaj

származékait – az abszolút olajok kivételével – illatkompozíció alkotórészeként tartalmazza, továbbá az a kozmetikai

termék, amely 0,2% feletti koncentrációban tartalmazza a 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat 206. pontja

szerinti verbénából nyert abszolút olajat.

(2) 2011. február 15-étõl nem hozható forgalomba és 2011. augusztus 15-étõl nem adható el és nem adható át a végsõ

felhasználónak az a kozmetikai termék, amely a 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat 130. sora szerinti

terpenoidokat tartalmaz.

(3) 2011. február 15-étõl nem hozható forgalomba és 2011. augusztus 15-étõl nem adható el és nem adható át a végsõ

felhasználónak az a kozmetikai termék, amely az éterben 0,1% vagy annál nagyobb koncentrációban tartalmazza

a 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat 151a. sorában szereplõ anyagot.”

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

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

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

közelítésérõl, valamint annak a 79/661/EGK, 82/368/EGK, 83/574/EGK, 88/667/EGK, 89/679/EGK, 93/35/EGK tanácsi,

a 2003/15/EK, 2008/112/EK európai parlamenti és tanácsi és a 83/341/EGK, 83/496/EGK, 84/415/EGK, 85/391/EGK,

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

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

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

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

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

2009/130/EK, 2009/134/EK, 2009/159/EU, 2009/164/EU, 2010/3/EU, 2010/4/EU bizottsági irányelvekkel és a Cseh

Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság,

a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának

feltételeirõl, valamint az Európai Unió alapját képezõ szerzõdések kiigazításáról szóló okmány II. melléklet 1. rész

C. pontjával történt módosításai;”

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

(2) Az R. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 6. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az R. 15. § (3) bekezdése.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. december 1-jén lép hatályba, és ez a rendelet 2011.

március 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1. § (2) bekezdése, a 2. § (1) bekezdése, az 1. melléklet, valamint a 2. melléklet 1–3. pontja 2011. február 15-én lép

hatályba.

(3) A 2. § (3) bekezdése, a 2. melléket 4–5. pontja és a 3. melléklet 2011. március 1-jén lép hatályba.
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5. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez történõ

hozzáigazítása céljából való módosításáról szóló 2009. december 22-i 2009/164/EU bizottsági irányelv,

helyesbítve az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL L 3., 2010. január 7., 30. oldal),

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

hozzáigazítása céljából való módosításáról szóló 2010. február 1-jei 2010/3/EU bizottsági irányelv,

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

hozzáigazítása céljából történõ módosításáról szóló 2010. február 8-i 2010/4/EU bizottsági irányelv.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

1. melléklet a 7/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelethez

Az R. 2. számú melléklet 450. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„450. Verbéna illóolajok (Lippia citriodora Kunth.) és azok származékai – az abszolút olajok kivételével – (CAS-szám:

8024–12–2), illatkompozíció alkotórészeként történõ alkalmazás esetén”

2. melléklet a 7/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelethez

1. Az R. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat 130. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Referencia
szám

Hatóanyag neve

Korlátozások

Címkére felírandó
felhasználási feltételek

és figyelmeztetések
alkalmazási terület

és/vagy felhasználás

maximálisan
megengedett
koncentráció

a végtermékben

egyéb korlátozások
és követelmények

a b c d e f)

130. Terpenes és
terpenoids
Terpénvázas
vegyületek és
terpenoidok
(CAS-szám
68917–63–5)

Peroxid-érték
kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]

2. Az R. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat a 151. sort követõen a következõ 151a. sorral egészül ki:

(Referencia
szám

Hatóanyag neve

Korlátozások

Címkére felírandó
felhasználási feltételek

és figyelmeztetések
alkalmazási terület

és/vagy felhasználás

maximálisan
megengedett
koncentráció

a végtermékben

egyéb korlátozások
és követelmények

a b c d e f)

151a. Allyl phenethyl
ether (CAS-szám:
14289–65–7;
EK-szám:
238–212–2)

A szabad
allilalkohol szintje
az éterben
kevesebb,
mint 0,1%
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3. Az R. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat a 205. sort követõen a következõ 206. sorral egészül ki:

(Referencia
szám

Hatóanyag neve

Korlátozások

Címkére felírandó
felhasználási feltételek és

figyelmeztetések
alkalmazási terület

és/vagy felhasználás

maximálisan
megengedett
koncentráció

a végtermékben

egyéb korlátozások
és követelmények

a b c d e f)

206. Verbénából nyert
abszolút olaj (Lippia

citriodora Kunth.)
(CAS-szám:
8024–12–2)

0,2%

4. Az R. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat a 206. sort követõen a következõ 207. sorral egészül ki:

(Referencia
szám

Hatóanyag neve Korlátozások

Címkére felírandó
felhasználási feltételek

és figyelmeztetések
alkalmazási terület

és/vagy felhasználás

maximálisan
megengedett
koncentráció

a végtermékben

egyéb korlátozások
és követelmények

a b c d e f)

207. Ethyl Lauroyl
Arginate HCl
(INCI) [14]

Ethyl-N�-dodeca-
noyl-L-arginate
hydrochloride
(CAS-szám:
60372–77–2;
EK-szám:
434–630–6)

a) Szappanok
b) Korpásodás
elleni samponok
c) Nem szórófejes
dezodorok

0,8% Nem a termékben
lévõ
mikroorganizmu-
sok kifejlõdésének
megakadályozá-
sára. E célt jól
láthatóan fel kell
tüntetni
a terméken.

5. Az R. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázatot követõ lábjegyzet a következõ [14] ponttal egészül ki:

„[14] A tartósítószerként való felhasználás tekintetében lásd a 6. számú mellékletben foglalt táblázat 58. sorát.”
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6. Az R. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat a következõ 208. és 209. sorral egészül ki:

(Referencia
szám

Hatóanyag neve

Korlátozások

Címkére felírandó
felhasználási feltételek

és figyelmeztetések
alkalmazási terület

és/vagy felhasználás

maximálisan
megengedett
koncentráció

a végtermékben

egyéb korlátozások
és követelmények

a b c d e f)

208. 1-(béta-ami-
no-etil)-amino
-4-(béta-hidroxi-
etil)-oxi-
2-nitro-benzol
és sói HC Orange
No. 2
(CAS-szám:
85765–48–6)
EINECS-szám:
416–410–1

Nem oxidáló
hajfestékek
összetevõjeként

1,0% – Nitrozáló
rendszerekben
nem használható
– Maximális
nitrozamin-
koncentráció:
50 �g/kg
– Nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó

�
A hajfestékek/
hajszínezõk
súlyos allergiás
reakciót
válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el
és kövesse
az utasításokat!
Ezt a terméket
nem 16 éven aluli
személyeknél
való alkalmazásra
szánták.
Az ideiglenes
‘fekete henna’
tetoválás
növelheti
az allergia
kialakulásának
veszélyét.
Ne használjon
hajfestéket/
hajszínezõt, ha:
– arcán kiütés
van, vagy fejbõre
érzékeny, irritált
és sérült,
– hajfestés után
bármikor
bármilyen
reakciót észlelt,
– korábban
ideiglenes ‘fekete
henna’ tetoválás
során valamilyen
reakciót észlelt.

209. 2-[(2-metoxi-4-
nitro-fenil)-
amino]-etanol
és sói
2-Hydroxy-
ethylamino-5-
nitroanisole
(CAS-szám:
66095–81–6)
EINECS-szám:
266–138–0

Nem oxidáló
hajfestékek
összetevõjeként

0,2% – Nitrozáló
rendszerekben
nem használható
– Maximális
nitrozamin-
koncentráció:
50 �g/kg
– Nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó

7. Az R. 3. számú melléklet 2. részében foglalt táblázat 26. és 29. sora hatályát veszti.
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3. melléklet a 7/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelethez

1. Az R. 6. számú melléklete a [8] megjegyzést követõen, a táblázat elõtt a következõ [9] ponttal egészül ki:

„[9] A nem tartósítószerként való felhasználás tekintetében lásd a 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat

207. pontját.”

2. Az R. 6. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 58. sorral egészül ki:

(Referencia
szám

Tartósítószer neve
Maximálisan megengedett

koncentráció
Korlátozások

és követelmények
Címkére felírandó felhasználási

feltételek és figyelmeztetések

a b c d e)

58 Ethyl Lauroyl
Arginate HCl (INCI) (*)
[9] Ethyl-N
�-dodecanoyl-L-
arginate
hydrochloride
(CAS-szám:
60372–77–2;
EK-szám: 434–630–6)

0,4% Ajakápolási
termékekben,
valamint szájápolási
termékekben és
spray-kben nem
használható.

IV. RÉSZ
Irányelvek, tájékoztatók

V. RÉSZ
Közlemények

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye
az eltereléshez kapcsolódó, az elõzetes állapotfelmérést végzõ, a kábítószer-függõséget gyógyító
kezelést és a kábítószer-használatot kezelõ más ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók
jegyzékérõl*

Budapest Lorkamill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
1. V. 9.

316-3926

Budapest Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Korlátolt
Felelõsségû Társaság

1032 Budapest, Csobánka tér 6. 454-7500

Budapest Fõv. Önkorm. Károlyi Sándor Kórház és
Rendelõintézet

1045 Budapest, Nyár u. 42. 369-2011

Budapest Nyárády Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 1065 Budapest, Nagymezõ u. 21. (30) 417-7010

Budapest Nyárády Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/a.

(30) 417-7011

Budapest Fõv. Önkorm. Péterfy Sándor u.-i Kórház-
Rendelõint. és Baleseti Kp.

1076 Budapest, Péterfy Sándor u.
8-20.

461-4700

Budapest Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 1089 Budapest, Korányi Sándor u. 3/a. 314-1210

Budapest Szent Rókus Kórház és Intézményei 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2. 235-6500
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Budapest Kék Pont Drogkonzultációs Kp. és Drogambulancia
Alapítvány

1095 Budapest, Gát u. 25. 1. 8. 215-7833

Budapest Kék Pont Drogkonzultációs Kp. és Drogambulancia
Alapítvány

1039 Budapest, Lukács György u. 3. 454-0876

Budapest Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent
László Kh.-Ri.

1096 Budapest, Nagyvárad tér 1. 455-5700

Budapest Föv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent
László Kh.-Ri.

1097 Budapest, Gyáli út 5-7. 455-8101

Budapest Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent
László Kh.-Ri.

1097 Budapest, Füleki u. 12. 455-5700

Budapest Föv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent
László Kh.-Ri.

1097 Budapest, Gyáli út 17-19. 455-8101

Budapest Neuro-Med Egészségügyi Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság

1095 Budapest, Gát u. 25. 215-1734

Budapest Fõv. Önkorm. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelõintézet

1101 Budapest, Liget u. 10. 262-5465

Budapest Fõv. Önkorm. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelõintézet

1173 Budapest, Pesti út 84. 257-0261

Budapest Emberbarát Alapítvány 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 431-9792

Budapest Emberbarát Alapítvány 1101 Budapest, Gyöngyike u. 4. 431-9792

Budapest Gyógyír XI. Szolgáltató Közhasznú Társaság 1221 Budapest, Magasház 3. 362-4640

Budapest Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 1238 Budapest, Grassalkovich u. 104. 287-3863

Budapest Senabil Gulf-Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság

1238 Budapest, Grassalkovich u. 104. 319-7361

Budapest Fõv. Önkorm. Szent János Kórhaza és Észak-Budai
Egyesített Kórházai

1125 Budapest, Diós árok 1. 458-4510

Budapest Föv. Önkorm. Szent János Kórháza és Észak-Budai
Egyesített Kórházai

1028 Budapest, Pozsonyi u. 10. 376-5322

Budapest Nikotinmentes Egészségügyi Szolgáltató Bt. 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. fsz. 8. (30) 934-6735

Budapest Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház 1135 Budapest, Lehel u. 59. 451-2600

Budapest Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Addiktológiai Gondozó

1101 Budapest, Liget u. 10. 260-6676

Budapest Zuglói Egészségügyi Szolgálat 1146 Budapest, Hermina út 7. 469-3800

Budapest Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi
Intézménye

1151 Budapest, Fõ u. 71. 307-6327

Budapest Budapest XV. Kerületi Önkorm. Egészségügyi 1152 Budapest, Arany János u. 79. 307-6327

Budapest XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1165 Budapest, Baross Gábor u. 51. 401-0435

Budapest Budapest Föv. XIX. Kerületi Önkorm. Kispesti
Egészségügyi Intézete

1193 Budapest, Táncsics Mihály u. 40. 347-5900

Budapest Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-Pesti
Kórház

1204 Budapest, Köves út 1. 289-6200

Budapest Csepeli Egészségügyi Szolgálat 1214 Budapest, Csikó sétány 9. 427-5171

Budapest Segély Helyett Esély Alapítvány 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21-23. 226-8433

Budapest Dr. Funk Sándor 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/a.

451-2600

Budapest Dr. Csorba és Dr. Csorba Egészségügyi Szolgáltató
BT.

1165 Budapest, Baross Gábor u. 51. (30) 539-4595

Budapest Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet 1108 Budapest, Kozma u. 13. 260-0225

Budapest Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. 254-0021

Budapest Pszicho-Condi Egészségügyi Szolgáltató Betéti
Társaság

1097 Budapest, Gyáli út 17-19. 357-1133

Budapest Pszichomed Pszichoterápiás és Pszichológiai
Tanácsadó Közk. Társ.

1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2. 266-0000

Budapest Ébredések Alapítvány 1089 Budapest, Kálvária tér 5. 334-1550

Budapest Dr. Peti Erzsébet Mária 1154 Budapest, Pöltenberg u. 53. 416-5433

Budapest Dr. Csorba Csilla 1075 Budapest, Király u. 1/e. (30) 431-7460
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Budapest PRÍMA-90 PARI és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

1036 Budapest, Kiskorona u. 20. 212-6044

Budapest Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 5-11. 475-5500

Budapest Budapesti Fegyház és Börtön 1108 Budapest, Kozma u. 13. 432-5900

Budapest Pestszentlõrinc-Pestszentimre Egészségügyi
Szolgáltató Kft

1183 Budapest, Vándor Sándor u. 1. 297-1210

Baranya Leo Amici 2002 Addiktológiai Leo Alapítvány 7300 Komló, Bajcsy Zsilinszky u. 30. (72) 482-903

Baranya Baranya M-i Önk. Közeü-i Nark. Fiatalokat Gyógyító
Fogl. Közalap.

7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 6. (72) 315-083

Baranya Baranya M-i Önk. Közeü-i, Nark. Fiatalokat Gyógyító
Fogl. Közalap.

7720 Pécsvárad, Erzsébet u. 1. (72) 465-307

Baranya Kovácsszénája Mérföldkõ Egyesület 7678 Kovácsszénája, Fõ utca 24. (72) 498-791

Baranya Pécs Megyei Jogú Város Egyesített EU-i Int.
Igazgatósága

7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2. (72) 255-833

Baranya Bethania Rehabilitációs Otthon Alapítvány 7818 Siklós (Máriagyûd), Tenkes u. 9. (72) 579-203

Baranya Szigetvári Eü-i Ellátó és Szolg. Korlátolt Felelõsségû
Társaság

7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7. (73) 500-511

Baranya Mohács Város Kórháza 7700 Mohács, Szepessy tér 7. (69) 511-150

Baranya Eü-Med Kft. 7300 Komló, Pécsi út 1. (72) 581-056

Baranya Siklósi Kórház Nonprofit Kft. 7800 Siklós, Baross Gábor utca 6. (72) 352-411

Baranya Baranya Megyei Kórház 7624 Pécs, Nyár u. 8. (72) 518-500

Baranya Dr. Nagyidainé Dr Pórszász Gertrúd Mária 7623 Pécs, Nagy Lajos király u. 10/b. (30) 994-9602

Baranya Pszichopraxis Bt. 7624 Pécs, Mártírok 17. (30) 993-8562

Bács-Kiskun Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási
Intézete

6000 Kecskemét, Wéber Ede u. 12. (76) 485-300

Bács-Kiskun Kalocsai Fegyház és Börtön 6300 Kalocsa, Szt. István Király u. 26. (78) 476-653

Bács-Kiskun Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 6000 Kecskemét, Mátyási u. 2. (76) 483-640

Bács-Kiskun Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat
Kórház-Rendelõintézete

6000 Kecskemét, Izsáki u. 5. (76) 516-700

Bács-Kiskun Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft 6400 Kiskunhalas, Dr. Monspart L. u. 1. (77) 522-000

Bács-Kiskun Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft 6200 Kiskõrös, Petõfi tér 12. (77) 522-000

Bács-Kiskun Városi Kórház-Rendelõintézet Gyógyfürdõ és
Rehabilitációs Központ

6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u.
4.

(76) 463-222

Bács-Kiskun Bajai Kórház 6500 Baja, Rókus u. 10. (79) 425-575

Bács-Kiskun Sanitárium Orvosi és Kereskedelmi Szolgáltató
Bt.-Dr. Juhász Márta

6300 Kalocsa, 48-as Házak VII. u. 3. (78) 462-044

Békés Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és
Rendelõintézet

5630 Békés, József A. u. 5. (66) 411-754

Békés Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és
Rendelõintézet

5630 Békés, Vásárszél u. 2. (66) 411-754

Békés Réthy Pál Kórház 5600 Békéscsaba, Szent István tér 12. (66) 441-411

Békés Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 5540 Szarvas, Vasút utca 46-48- (66) 514-300

Békés Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza 5900 Orosháza, Könd u. 59 (68) 411-756

Békés Pándy Kálmán Kórház 5700 Gyula, Sitka u. 1.
5520 Szeghalom, Szabolcs vezér u. 9.

(66) 526-526

Békés Pándy Kálmán Kórház, Drogambulancia 5700 Gyula, Semmelweis u. 1. (66) 526-540

Békés Békés Megyei Kõrös-Menti Szociális Szolgáltató
Centrum

5931 Nagyszénás, Orosházi út 55. (68) 543-250

Borsod-Abaúj-
Zemplén

B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. (46) 515-200

Borsod-Abaúj-
Zemplén

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Erzsébet
Kórház-Rendelõintézet

3980 Sátoraljaújhely, Mártírok u. 9. (47) 525-300

Borsod-Abaúj-
Zemplén

DE OEC Kazincbarcika Kórház Kft. 3700 Kazincbarcika, Május 1. u. 56. (48) 514-800

Borsod-Abaúj-
Zemplén

Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és
Szolgáltató Nonprofit Kft.

3800 Ózd, Béke u. 1. (48) 574-425
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Borsod-Abaúj-
Zemplén

Misek Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi
Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.

3533 Miskolc, Kerpely A. u. 1. (46) 531-700

Borsod-Abaúj-
Zemplén

Misek Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi
Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.

3533 Miskolc, Kórház u. 1. (46) 531-700

Borsod-Abaúj-
Zemplén

Misek Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi
Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.

3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. (46) 555-600

Borsod-Abaúj-
Zemplén

Drogambulancia Alapítvány 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. (46) 431-310

Borsod-Abaúj-
Zemplén

Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon 3741 Izsófalva, Mária táró 13. (48) 351-050

Borsod-Abaúj-
Zemplén

Encs Város Területi Egészségügyi Központ 3860 Encs, Gagarin u. 3. (46) 587-395

Borsod-Abaúj-
Zemplén

Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi
Intézet

3900 Szerencs, Bekecsi u. 10. (47) 361-558

Borsod-Abaúj-
Zemplén

Sárospatak Városi Önkormányzat Rendelõintézete 3950 Sárospatak, Comenius u. 20. (47) 513-110

Csongrád Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán
Szolgáltató Központ

6726 Szeged, Fésû u. 4. (62) 436-353

Csongrád Dr. Bugyi István Kórház 6600 Szentes, Sima F. u. 44-58. (63) 313-244

Csongrád Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézet 6900 Makó, Kórház u 2 (62) 511-151

Csongrád Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5. (63) 570-800

Csongrád Erzsébet Kórház-Rendelõintézet 6800 Hódmezõvásárhely, Imre J. u. 2. (62) 532-222

Csongrád SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 6722 Szeged, Semmelweis u. 6. (62) 544-000

Csongrád SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 6725 Szeged, Kálvária sugárút 57. (62) 490-590

Fejér Dr. Bányai Béla 8130 Enying, Dózsa Gy u. 28. (22) 372-974

Fejér Dr. Horváth Ilona Gyöngyi 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 2. (20) 978-7650

Fejér Dr. Karászi Márton 8000 Székesfehérvár, Királysor 46. (22) 311-595

Fejér Dr. Karászi Márton 8130 Polgárdi, Somlyói u. 2/a (22) 366-034

Fejér Pákozdi és Fia Ker. és Mezõgazd. Bt. 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér
5. fszt. 1.

(20) 964-3905

Fejér Fejér Megyei Szent György Kórház 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. (22) 535-500

Fejér Fejér Megyei Szent György Kórház 8130 Enying, Szabadság tér 15, (22) 372-194

Fejér Mór Városi Kórház-Rendelõ intézet 8060 Mór, Kórház u. 21. (22) 407-119

Fejér Közép-Dunántúli Országos Büntetés végrehajtási
Intézet Baracska

2471 Baracska, Annamajor (I. sz.
rendelõ) 0.

(22) 454-023

Fejér Magyar Ref. Egyház Kallódó Ifj. Mentõ Misszió 2465 Ráckeresztúr, Rákóczi F. u. 45. (25) 522-100

Fejér Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. 2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6. (25) 550-100

Gyõr-Moson-
Sopron

Activitae Kft. 9315 Sobor, Kossuth u. 7-9. (96) 287-260

Gyõr-Moson-
Sopron

Mosonmagyaróvár Város Önkorm. Karolina Kórház-
Rendelõintézete

9200 Mosonmagyaróvár, Régi
Vámház tér 2-4.

(96) 574-600

Gyõr-Moson-
Sopron

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9000 Gyõr, Zrínyi u. 13. (96) 418-244

Gyõr-Moson-
Sopron

Dr. Fodor Bernadett 9024 Gyõr, Szigethy A. u. 109. (30) 320-7066

Gyõr-Moson-
Sopron

Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház 9400 Sopron, Gyõri u. 15. (99) 312-120

Hajdú-Bihar Kenézy Kórház Kft. 4031 Debrecen, Bartók Béla 2-26. (52) 511-777

Hajdú-Bihar Kenézy Kórház Kft. 4031 Debrecen, Bethlen u. 11-17. (52) 513-613

Hajdú-Bihar Kenézy Kórház Kft. 4024 Debrecen, Varga u. 1. (52) 454-937
(52) 349-920

Hajdú-Bihar Gróf Tisza István Kórház 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér
1.

(54) 507-555

Hajdú-Bihar Egészségügyi Járóbeteg Központ Szolgáltató
Nonprofit Kft

4024 Debrecen, Varga u. 1. (52) 513-613

Hajdú-Bihar Császár-Máté Oktató Bt 4031 Debrecen, Nyugati u. 5-7. (52) 422-873
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Heves Heves Megyei Önkormányzat Kórháza
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen
Közhasznú Kft

3300 Eger Markhot Ferenc út 1-3. (36) 411-444

Heves Bugát Pál Kórház Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Kft.

3200 Gyöngyös, Dózsa György út
20-22

(37) 312-492

Heves T+T Humán Szolgáltató és Oktató Bt. (Dr. Balázs
István)

3000 Hatvan, Kossuth Lajos tér 24 (20) 967-9749

Heves Dr. Szigethy Egészségügyi és Kulturális Szolgáltató
Bt.

3300 Eger, Kolozsvári út 49 (30) 963-6989

Jász-Nagykun-
Szolnok

Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa út 48. (59) 507-102

Jász-Nagykun-
Szolnok

Városi Egészségügyi Központ 5440 Kunszentmárton, Kossuth L. út 5. (56) 461-252

Jász-Nagykun-
Szolnok

Városi Kórház Eü.-i Szolgáltató Kft. 5400 Mezõtúr, Kossuth út 7-11. (56) 550-440

Jász-Nagykun-
Szolnok

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 5000 Szolnok, Tófenék út 17. (56) 378-460

Jász-Nagykun-
Szolnok

Megyei Hetényi Géza Kórház 5000 Szolnok, Tószegi út 21. (56) 503-603

Komárom-
Esztergom

Kom. Esztergom M-i Önkorm. Szt. Borbála Kórház-
III. telephely

2800 Tatabánya, Újsor 6. (34) 514-350

Komárom-
Esztergom

Kom. Esztergom M-i Önkorm. Szt. Borbála Kórház -II.
telephely

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. (34) 515-488

Komárom-
Esztergom

Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom, Petõfi u. 26-28. (33) 542-300

Komárom-
Esztergom

Magyar Kékkereszt Egy. és Ref. Iszákosmentõ
Misszió Alk. Szakint.

2027 Dömös, Dózsa Gy. u. 12-14. (33) 482-310

Komárom-
Esztergom

Selye János Kórház, Rendelõintézet 2900 Komárom, Beöthy Zsolt u. 4. (34) 344-088

Komárom-
Esztergom

Pszichotrop Gyógyító, Egészségnevelõ és Oktató Bt. 2942 Nagyigmánd, Kurtasor u. 26 (34) 356-273

Nógrád Dr. Kenessey Albert Kórház -Rendelõintézet 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út
125-127

(35) 505-000

Nógrád Margit Kórház 3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17. (32) 561-000

Nógrád Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56. (32) 522-000

Nógrád Nógrádi Utánképzõ Oktatási Betéti Társaság
(magánrendelés)

2660 Balassagyarmat, 16-os Honvéd 1. (30) 938- 0900

Pest Dr. Han Egészségügyi Szolgáltató Bt. 2089 Telki, Kórház fasor 1. (26) 350-248

Pest Gáva Orvosi Szolgáltató Betéti Társaság 2330 Dunaharaszti, Vörösmarty út
17-19

(24) 340-5315

Pest Toldy Ferenc Kh.-Ri. Egyszemélyes Nonprofit
Közhasznú Társaság

2700 Cegléd, Törteli út 1-3. (53) 310-011

Pest Dr. Marshal György 2252 Tóalmás, Alsóboldogkáta 1. (20) 571-5260

Pest „Europ-Med” Orvosi Szolgáltató KFT. Egészségügyi
Központ

2040 Budaörs, Kossuth L. u. 9. (23) 445-499

Pest Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Kht.
Szakkórháza

2013 Pomáz-Kiskovácsi hrsz: 0311/1 (26) 325-620

Pest Nagykáta Város Szakorvosi Rendelõintézete 2760 Nagykáta, Dózsa György utca 25. (29) 440-059

Pest Telki Kórház Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

2089 Telki, Kórház fasor 1. (26) 350-248

Pest Silling és Társa Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

2600 Vác, Kosdi u. 2. (27) 312-800

Pest Szakorvosi Rendelõintézet Monor 2200 Monor, Deák Ferenc utca 9. (29) 412-360

Pest Szentendre Város Önkormányzata Egészségügyi
Intézményei

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 34. (26) 312-407

Pest Szob Város Szakorvosi Rendelõintézete 2628 Szob Ipolysági u. 3. (27) 370-073

Pest Tormay Károly Egészségügyi Központ 2100 Gödöllõ, Ady E. sétány. 56. (28) 420-655
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Pest Vác Város Önk. Jávorszky Ödön
Kórház-Rendelõintézet

2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. (27) 314-522

Pest Evang. Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag
Szenvedélybet. Rehab. Otthona

2330 Dunaharaszti, Vörösmarty u.
17-19.

(24) 531-185

Pest KAFAKOS Egészségügyi Kutató,
Tanácsadó-Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

2364 Ócsa, Székes u. 6. 398-0162

Pest Kék Duna Egészségközpont Kft 2133 Szõdliget, Duna part 2. (27) 590-000

Pest Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete 2316 Tököl, Ráckevei u. 6. (24) 489-700

Pest Lorkamill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

2092 Budakeszi, Fõ u. 92. (23) 451-337

Somogy Baranya Megyei Önk. Közeü-i Nark. Fiatalokat
Gyógy. Foglalk. Közalap.

7400 Kaposvár, Béke u. 47. (82) 511-634

Somogy Barcs Város Önkormányzat Járóbetegellátó
Intézmények

7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 72. (82) 565-371

Somogy Nagyatád Med. Egészségügyi Kft. 7500 Nagyatád, Bajcsy Zs. u. 1. (82) 504-400

Somogy Diótörés Alapítvány 8660 Lulla, Petõfi S. u. 4. (84) 525-253

Somogy Marcali Városi Önkormányzat
Kórház-Rendelõintézete

8600 Marcali, Kossuth L. u. 42. (85) 501-100

Somogy Kaposi Mór Oktató Kórház 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32. (82) 501 300

Szabolcs-
Szatmár-Bereg

Dr. Beszterci Felicia 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 8. 1.
em. 2.

(30) 915-4055

Szabolcs-
Szatmár-Bereg

Dr. Beszterci Felicia 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 33 (30) 915-4055

Szabolcs-
Szatmár-Bereg

Jósa András Oktató Kórház 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 62. (42) 402-374

Szabolcs-
Szatmár-Bereg

Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és
Szakkórház

4320 Nagykálló, Bátori u. 26. (42) 563-800

Szabolcs-
Szatmár-Bereg

Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és
Szakkórház

4320 Nagykálló, Szabadság tér 13. (42) 563-800

Szabolcs-
Szatmár-Bereg

Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és
Szakkórház

4400 Nyíregyháza, Árpád u. 41 JA (42) 563-800

Tolna Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszió Támogató
Alapítvány

7163 Möcsény-Zsibrik, Petõfi u. 13. (74) 409-375

Tolna Tolna Megyei Önk. Balassa János Kórháza 7100 Szekszárd, Palánki u. 2. (74) 501-600

Tolna Paks Város Rendelõintézete 7030 Paks, Barátság u. 2. (75) 519-040

Vas megye Dr. Markusovszky L. Ált. Rehab. és Gyógyfürdõkh.
Egyetemi Okt. Zrt.

9700 Szombathely, 11-es Huszár u. 118. (94) 311-260

Vas megye Önkormányzati Kórház Sárvár 9600 Sárvár, Ady E. u. 2. (95) 320-748

Vas megye Dr. Grósz Pál Sándor 9500 Celldömölk, Kossuth u. 5. (95) 420-431

Vas megye Kemenesaljái Egyesített Kórház 9500 Celldömölk, Kossuth u. 5. (95) 420-431

Vas megye Kemenesaljái Egyesített Kórház - Pszichiátriai
Rehabilitációs Intézet

9551 Mesteri-Intaháza (95) 445-154

Vas megye Vasútegészségügyi Kht. Eü. Központ 9700 Szombathely, Vasút u. 43. (94) 312-061

Veszprém Alkohol-Drogsegély Ambulancia 8456 Noszlop, Alkotmány u. 20. (88) 234-411

Veszprém Alkohol- Drogsegély Ambulancia 8200 Veszprém, Pápai u 37/b (88) 421-857

Veszprém Alkohol- Drogsegély Ambulancia 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. (89) 514-000

Veszprém Gróf Esterházy Kórház 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. (89) 514-002

Veszprém Veszprém Megyei Kórház 8200 Veszprém, Komakút tér 1. (88) 556-000

Veszprém Veszprém Megyei Kórház 8330 Sümeg, Kompanik Zs. u. 6. (87) 352-444

Zala Megye Zala Megyei Kórház 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 46-48. (92) 507-500

Zala Megye Zala Megyei Kórház 8900 Zalaegerszeg, Külsökórház u. 1. (92) 507-500
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Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közleménye
orvostechnikai eszközök idõszakos felülvizsgálatát végzõ szervezetek feljogosításáról

Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdésének alapján az Egészségügyi

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozataival az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoportok tekintetében,

az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:

Magyar Elektrotechnikai Ellenõrzõ Intézet Kft. (MEEI Kft.)

cég székhelye: 1132 Budapest, Váci út 48/a-b.

e-mail: meei@hu.tuv.com

telefonszám: 06 (1) 288-8400

telefax: 06 (1) 288-8499

Az eszközcsoport megnevezése
Az Egészségügyi Engedélyezési és

Közigazgatási Hivatal határozatának

Száma Érvényességi ideje

1. Defibrillátor 60847-007/2010/OTIG/01. eszk. 2015. szeptember

2. Nagyfrekvenciás sebészeti vágókészülék 60847-008/2010/OTIG/02. eszk. 2015. szeptember

5. Mûtõlámpa 60847-009/2010/OTIG/05. eszk. 2015. szeptember

8. Mûtõasztal 60847-010/2010/OTIG/08. eszk. 2015. szeptember

12, Mûtéti és õrzõ monitor, EKG
Megjegyzés: a feljogosítás érvényes EKG-RESP, invazív
nyomás, noninvazív vérnyomás, perifériás pulzus,
hõmérséklet, és külsõ szívritmus-szabályozó
mérõcsatornákkal/modulokkal ellátott mûtéti és õrzõ
monitorokra

60847-011/2010/OTIG/12. eszk. 2015. szeptember

14. Invazív vérnyomásmérõ és véráramlásmérõ 60847-012/OTIG/14. eszk. 2015. szeptember

15. Gépi infúzió adagoló készülék 60847-013/2010/OTIG/15. eszk. 2015. szeptember

16. Vérmelegítõ készülék 60847-014/2010/OTIG/16.eszk. 2015. szeptember

18. Hálózati üzemû elektroterápiás készülék (stimulátor,
nagyfrekvenciás készülék, stb.)
Megjegyzés: a feljogosítás érvényes
Hálózati üzemû ideg- és izomstimulátorokra

60847-015/2010/OTIG/18.eszk. 2015. szeptember

* * *

Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján, az Egészségügyi

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozatával a következõ szervezetet az alábbi eszközcsoport tekintetében –

a korábbi korlátozás feloldásával – az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:

MEDITEST Orvosi Mûszer Bevizsgáló és Laboratóriumi Berendezéseket Fejlesztõ, Gyártó Kereskedelmi Kft.

(MEDITEST Kft.)

cég székhelye: 1151 Budapest, Szövõgyár u. 1.

e-mail: meditest.kft@t-online.hu

telefonszám: 06 (1) 280-6513

telefax: 06 (1) 280-6863

Az eszközcsoport megnevezése
Az Egészségügyi Engedélyezési és

Közigazgatási Hivatal határozatának

Száma Érvényességi ideje

20. Képalkotó ultrahang-diagnosztikai készülék 31036-029/2010/OTIG/20. eszk. 2015. május

2936 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 19. szám



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

A gyógyító-megelõzõ ellátások finanszírozásának 2010. szeptember 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 44 956 023,6 5 635 680,8 50 591 704,4

Eseti ellátás díjazása 511 300,0 511 300,0 375 692,0 45 650,0 421 342,0

Ügyeleti szolgálat 9 341 200,0 9 341 200,0 6 365 023,6 798 079,6 7 163 103,2

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyelet
ellátása összesen

77 915 900,0 77 915 900,0 51 696 739,2 6 479 410,4 58 176 149,6

Védõnõ, anya-, gyermek- és
ifjúságvédelem

Iskolaegészségügyi ellátás 1 856 000,0 1 856 000,0 1 237 279,2 154 680,1 1 391 959,3

Védõnõi ellátás 15 440 800,0 15 440 800,0 10 292 699,3 1 287 024,6 11 579 723,9

Anya-gyermek- és
csecsemõvédelem

450 500,0 450 500,0 300 578,4 37 729,1 338 307,5

MSZSZ: gyermekgyógyászat 121 600,0 121 600,0 81 066,2 10 133,5 91 199,7

MSZSZ: nõgyógyászat 96 300,0 96 300,0 64 200,0 8 025,0 72 225,0

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

17 965 200,0 17 965 200,0 11 975 823,1 1 497 592,3 13 473 415,4

3. Fogászati ellátás 22 264 400,0 22 264 400,0 14 842 876,8 1 855 641,8 16 698 518,6

Gondozóintézeti gondozás

Nemibeteg gondozás 263 500,0 394 800,0 349 311,6 43 531,0 392 842,6

Tüdõgondozás 1 045 700,0 1 585 000,0 1 409 700,0 180 225,5 1 589 925,5

Pszichiátriai gondozás 542 200,0 796 100,0 704 946,2 94 005,1 798 951,3

Onkológiai gondozás 267 000,0 384 000,0 336 710,5 42 477,0 379 187,5

Alkohológia és drogellátás 181 600,0 253 700,0 223 280,1 28 780,4 252 060,5

4. Gondozóintézeti gondozás összesen 2 300 000,0 3 413 600,0 3 023 948,4 389 019,0 3 412 967,4

5. Betegszállítás, és orvosi
rendelvényû halottszállítás összesen

5 780 200,0 5 780 200,0 3 853 466,6 481 683,4 4 335 150,0

6. Mûvesekezelés 22 932 200,0 22 932 200,0 15 288 080,5 1 911 033,8 17 199 114,3

7. Otthoni szakápolás 3 678 100,0 3 778 100,0 2 305 637,8 304 650,1 2 610 287,9

8. Mûködési költségelõleg 1 000 000,0 1 000 000,0 212 110,7 -53 025,1 159 085,6

Célelõirányzatok

Bázisfinanszírozott fekvõbeteg
szakellátás

10 000,0 10 000,0 5 920,0 740,0 6 660,0

Méltányossági alapon történõ
térítések

39 200,0 39 200,0 23 187,5 450,0 23 637,5

Alapellátási vállalkozás támogatási
átalánydíj

376 700,0 276 700,0 145 934,9 15 055,3 160 990,2

Eseti kereset-kiegészítés fedezete 0,0 11 200 000,0 10 675 599,7 0,0 10 675 599,7

9. Célelõirányzatok összesen 425 900,0 11 525 900,0 10 850 642,1 16 245,3 10 866 887,4

10. Mentés 22 469 000,0 22 469 000,0 14 979 333,2 1 872 416,7 16 851 749,9

11. Laboratóriumi ellátás 20 538 900,0 20 538 900,0 13 698 056,3 1 710 032,5 15 408 088,8

Összevont szakellátás

Járóbeteg szakellátás 117 391 600,0 113 774 900,0 78 675 973,9 8 631 864,0 87 307 837,9

Fekvõbeteg szakellátás 408 100 200,0 399 353 300,0 285 434 291,1 31 091 378,2 316 525 669,3

– aktív fekvõbeteg szakellátás 350 787 400,0 343 257 900,0 239 570 899,2 26 058 615,4 265 629 514,6
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Megnevezés
2010. évi

tv. szerinti
elõirányzat

2010. évi
módosított
elõirányzat

Tárgyhónapot
megelõzõ idõszak

összesen

Tárgyhavi
kifizetés

(augusztus)

Kifizetés
összesen

– krónikus fekvõbeteg szakellátás 56 364 800,0 55 147 400,0 45 231 391,9 4 953 762,8 50 185 154,7

– fix díjjal finanszírozott ellátás (IM.
BVOP)

948 000,0 948 000,0 632 000,0 79 000,0 711 000,0

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

Rendkívüli kiadások 0,0 610 000,0 21 375,9 23 081,5 44 457,4

Speciális fin. fekvõbeteg 31 852 800,0 31 852 800,0 19 793 215,9 1 688 775,8 21 481 991,7

12. Összevont szakellátás összesen 557 362 300,0 545 658 700,0 383 942 822,0 41 435 099,5 425 377 921,5

13. Gyógyító-megelõzõ ellátás
céltartalék

3 000 000,0 2 390 000,0

ÖSSZESEN 757 632 100,0 757 632 100,0 526 669 536,7 57 899 799,7 584 569 336,4

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

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

MINDÖSSZESEN 757 632 100,0 757 632 100,0 526 669 536,7 57 899 799,7 584 569 336,4

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

Teljesítmény szerinti finanszírozás adatai 2010. szeptember hónapra:

Szakfeladat
Teljesítmény

mértékegysége
Teljesítmény
mennyisége

Ft/teljesítmény,
(alapdíj)

HSZ - ellátás pont 21 374 833 162,276

HSZ eseti ellátás eset 76 935 600,000

Iskolaorvosi ellátás pont 471 274 232,292

Védõnõi ellátás pont 3 359 006 273,672

Fogászati ellátás pont 522 126 010 2,32946900

Beteg- és orv. rend. halottszállítás hasznos km 3 596 774 83,86

Laborkassza pont (lebegtett) 1 547 409 574 0,28890833

pont (fix) 843 451 406 1,46000000

Járóbeteg szakellátás + CT-MRI pont 5 868 792 809 1,46000000

Mûvesekezelés eset 97 806 21 223,72

– EPO eset 3 584 28 013,90

Házi szakápolás vizit 93 631 3 200

Otthoni hospice ellátás nap 10 467 3 840

Aktív fekvõbeteg ellátás súlyszám 175 899,45 146 000

Krónikus fekvõbeteg ellátás súlyozott
ápolási nap

885 147,48 5 600
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 112/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Somogyvár B-7 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Fonte Viva Kft. (7400 Kaposvár, Fõ u. 25.) – mint fenntartó és üzemeltetõ a

Somogyvár B-7 OKK számú kút vizének kizárólag palackozási célú – élelmiszerkénti – felhasználására „AQUA BLU”

elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (347-6/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 113/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Tabdi K-65 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Kiss és Társai Borászati Kft. (2440 Százhalombatta, Csenterics u. 1.) – mint fenntartó

és üzemeltetõ a Tabdi K-65 OKK számú kút vizének kizárólag palackozási célú – élelmiszerkénti- felhasználására „Aqua

Vitae nátrium tartalmú természetes ásványvíz” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát

engedélyezi (364-6/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 114/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Debrecen K-2510 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Vitality-Green Kft. (4033 Debrecen, Veress Péter u. 74.) – mint fenntartó és

üzemeltetõ a Debrecen K-2510 OKK számú kút vizének kizárólag palackozási célú – élelmiszerkénti- felhasználására

„KÉK GYÉMÁNT” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (393-7/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 115/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Albertirsa K-115 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal az Albertirsa Város Önkormányzata Víziközmû Üzemeltetõ Intézmény (2730

Albertirsa, Irsay K. u. 2.) fenntartásában és üzemeltetésében lévõ Albertirsa K-115 OKK számú kút vizének külsõ,

(fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (55-2/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 116/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Nagyberény K-6 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Zöldfok Zrt. (8600 Siófok, Bajcsy Zs. u. 220.) tulajdonában álló Nagyberény K-6 OKK

számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására „Veronika” elnevezéssel a gyógyvíz megnevezés használatát

továbbra is engedélyezi (80-3/OTH/2010.).

***
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 117/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Mosonmagyaróvár B-123 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Flexum Termelõ és Szolgáltató Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Szent László tér 2.)

fenntartásában és üzemeltetésében lévõ Mosonmagyaróvár B-123 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú)

felhasználására a gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (261-3/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 118/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Hajdúszoboszló B-212 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Szent István

park 1-3.) fenntartásában és üzemeltetésében lévõ Hajdúszoboszló B-212 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú)

felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (48-13/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 119/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Hajdúszoboszló B-339 OKK számú kút vize számára a természetes ásványvíz megnevezés
használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Szent István

park 1-3.) fenntartásában és üzemeltetésében lévõ Hajdúszoboszló B-339 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú)

felhasználására „Gyógyfürdõ VIII. sz. kút elismert természetes ásványvíz” elnevezéssel természetes ásványvíz

megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (49-3/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 120/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Sárvár B-7 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Sárvári Gyógyfürdõfürdõ Kft. (9600 Sárvár, Vadkerti u. 1.) fenntartásában és

üzemeltetésében lévõ Sárvár B-7 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés

használatát továbbra is engedélyezi (64-3/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 121/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Sárvár B-35 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Sárvári Gyógyfürdõfürdõ Kft. (9600 Sárvár, Vadkerti u. 1.) fenntartásában és

üzemeltetésében lévõ Sárvár B-35 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés

használatát továbbra is engedélyezi (65-3/OTH/2010.).

***
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 122/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Hunguest Hotel Forrás Gyógy- és Wellness Szálloda számára gyógyszálló megnevezés használatát
engedélyezõ határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Hotel Forrás Gyógyszálló (6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert út 152.) részére a

gyógyszálló megnevezését engedélyezõ 199/Gyf/2004. számú határozatot az alábbiak szerint módosította: a

gyógyszálló neve: „Hunguest Hotel Forrás Gyógy-és Wellness Szálloda”. Fenntartó és üzemeltetõ: Hunguest Hotels

Zrt. (1113 Budapest, Bartók Béla út. 152.) (167/OTH/2010).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 123/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Napfényfürdõ Aquapolis Gyógyfürdõ számára gyógyfürdõ megnevezés használatát engedélyezõ
határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Szegedi Gyógy-és Termálfürdõ (6727 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 16-24.)

részére a gyógyfürdõ megnevezését engedélyezõ 425-3/Gyf/2007. számú határozattal módosított 24/Gyf/2005.

számú határozatot az alábbiak szerint módosította: a gyógyfürdõintézmény neve: „Napfényfürdõ Aquapolis

Gyógyfürdõ”. Fenntartó és üzemeltetõ: Ligetfürdõ Ingatlanfejlesztõ és Fürdõüzemeltetõ Kft. (6726 Szeged,

Szent-Györgyi Albert u. 16-24.) (367/OTH/2010).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 124/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Kiskunhalas B-100 OKK számú kút gyógyvizének nyilvántartásból való törlésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Kiskunhalas B-100 OKK számú kút vizét – külsõ (fürdési célú) felhasználására –

gyógyvízzé minõsített vizét (engedély száma: 502/Gyf/1982.) törli a gyógyvizek nyilvántartásából. (225-1/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 125/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Sárvár-Rábasömjén K-23 OKK számú kút gyógyvizének nyilvántartásból való törlésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Sárvár-Rábasömjén K-23 OKK számú kút vizét – külsõ (fürdési célú) felhasználására

– gyógyvízzé minõsített vizét (engedély száma: 440/Gyf/1972.) törli a gyógyvizek nyilvántartásából. (120/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 126/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Békés B-112 OKK számú kút gyógyvizének nyilvántartásból való törlésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Békés B-112 OKK számú kút vizét – külsõ (fürdési célú) felhasználására – gyógyvízzé

minõsített vizét (engedély száma: 25/Gyf/1996.) törli a gyógyvizek nyilvántartásából. (201/OTH/2010.).

***
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 127/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Tiszaújváros K-50 OKK számú kút természetes ásványvizének nyilvántartásból való törlésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Tiszaújváros K-50 OKK számú kút vizét – külsõ (fürdési célú) felhasználására –

természetes ásványvízzé minõsített vizét (engedély száma: 25/Gyf/1998.) törli a természetes ásványvizek

nyilvántartásából. (223/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 128/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Hegykõ K-20 OKK számú kút természetes ásványvizének nyilvántartásból való törlésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Hegykõ K-20 OKK számú kút vizét – külsõ (fürdési célú) felhasználására –

természetes ásványvízzé minõsített vizét (engedély száma: 14/Gyf/1995.) törli a természetes ásványvizek

nyilvántartásából. (224-1/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 129/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Kisújszállás B-63 OKK számú kút természetes ásványvizének nyilvántartásból való törlésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Kisújszállás B-63 OKK számú kút vizét – külsõ (fürdési célú) felhasználására –

természetes ásványvízzé minõsített vizét (engedély száma: 551/Gyf/1970.) törli a természetes ásványvizek

nyilvántartásából. (226-1/OTH/2010.).

Az Országos Vérellátó Szolgálat közleménye
kötelezõ orvosi transzfúziós tanfolyamairól

Az Országos Vérellátó Szolgálat (1113 Budapest, Karolina u. 19–21.) a 2010/2011-es akadémiai évben az alábbi

idõpontokban és helyszíneken tart kötelezõ orvosi transzfúziós tanfolyamot:

2010. október 4 – október 15. Szegedi Regionális Vérellátó Központ

2010. október 11 – október 22. Debreceni Regionális Vérellátó Központ

2010. november 8 – november 19. Debreceni Regionális Vérellátó Központ

2010. november 15 – november 26. Budai Regionális Vérellátó Központ

2010. november 15 – november 26. Pécsi Regionális Vérellátó Központ

2010. november 15 – november 26. Szegedi Regionális Vérellátó Központ

2011. január 24 – február 4. Budai Regionális Vérellátó Központ

2011. február 7 – február 18. Pécsi Regionális Vérellátó Központ

2011. február 7 – február 18. Debreceni Regionális Vérellátó Központ

2011. február 28 – március 11. Debreceni Regionális Vérellátó Központ

2011. február 28 – március 11. Gyõri Regionális Vérellátó Központ

2011. március 7 – március 18. Szegedi Regionális Vérellátó Központ

2011. március 21 – április 1. Pécsi Regionális Vérellátó Központ

2011. április 11 – április 22 Szegedi Regionális Vérellátó Központ

2011. április 11 – április 22. Budai Regionális Vérellátó Központ

2011. szeptember 19 – szeptember 30. Budai Regionális Vérellátó Központ

További információ: 06 (1) 372-4122
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VI. RÉSZ
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

VII. RÉSZ
Vegyes közlemények

Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvénytelenítésérõl

Közleményt meghirdetõ
szerv neve

Az érvénytelen okmány
megnevezése

Az érvénytelen okmány
kiállítója

Az érvénytelen okmány
száma

Érvénytelen 2010.

Dr. Boros Miklós

Zoltán

gyógyszerész

sz.gy.okl.
(minõségbiztosítás
szakgyógyszerész)

Nemzeti
Vizsgabizottság

138/2007. szeptember 6.
napjától

Dr. Németh Piroska

gyógyszerész
sz.gy.okl.
(gyógyszerhatástan)

Nemzeti
Vizsgabizottság

96/2005. szeptember 14.
napjától

Dr. Gruming Georg fogszakorvos az Egészségügyi Közlöny 2010. évi 16. számában megjelent, 2170/1998. számú fog- és

szájbetegségek szakorvosi bizonyítványának elvesztésérõl és érvénytelenítésérõl szóló közlését visszavonta. A

bizonyítvány továbbra is érvényes.

Megjegyzés: a táblázatban használt rövidítések jegyzéke:

OONYI (GYONYI) = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos Nyilvántartásba vételérõl szóló igazolvány, sz.o.okl./sz gy.okl.

= szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél

OSZB = Országos Szakképesítõ Bizottság

EFSZSZTB = Egészségügyi Felsõfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Tanács

MOK (GYOK) = Magyar Orvosi (Gyógyszerész) Kamara
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Általános tudnivalók 
Tisztelt olvasók! 

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

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

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

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

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

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

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

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

Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy 
a hirdetett állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthe-
tő. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik. 
A szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a 
tévesen, hiányosan vagy félreérthető módon megfogalma-
zott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibá-
kért felelősséget nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése 
érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos formá-
ban juttassák el a szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul 
megküldött hirdetések közzétételét nem vállaljuk. 

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

Rövidítésjegyzék 

(3) = az álláshelyek száma 
ÁNTSZ = Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi  

Szolgálat 
á.p. = állampolgár 
b: = havi munkabér forintban 
Bp. = Budapest 
biz. = bizonyítvány 

cs: = csatolandó 
d. = diploma 
e: = előnyben részesül 
e. b. = erkölcsi bizonyítvány 
e. h.: = elbírálási határidő 
eü. = egészségügyi 
f: = telefax 
főig. = főigazgató 
Főv. = főváros(i) 
gy. = gyakorlat 
gyt. = gyógyszertár 
h: = pályázati határidő 
I. = intézet vagy intézmény 
Ig. = igazgató 
ig. = igazolvány 
ir. = irányítás(a)(i) 
Képv.-test. = képviselő-testület 
K. = kórház 
Kl. = klinika 
kl.-ai = klinikai 
kö. = közegészségügyi 
közp.  központ 
közpi. = központi 
kut. = kutatá(s)(i), kutató 
Lab. = laboratórium 
lab.-i = laboratóriumi 
magyar 
á.p.-ság =

 
magyar állampolgárság 

m. = munka 
M.j.v. = megyei jogú város 
Nk. = nagyközség 
nyi. = nyelvismeret 
nyv. = nyelvvizsga 
O. = osztály 
okl. = oklevél 
okt. = oktatás(a)(i) 
OONY/ 
GYONY 

= Orvosok (Gyógyszerészek) Országos  
Nyilvántartása 

OONYI/ 
GYONYI 

= Orvosok (Gyógyszerészek) Országos 
Nyilvántartásba vételéről szóló igazolvány 

OEP = Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
orv. = orvos(i) 
Ö. = önkormányzat 
P. H. = polgármesteri hivatal 
R. = rendelőintézet 
szerv. = szervezés(e) 
sz. = szakmai 
sz.ö. = szakmai önéletrajz 
sz.gy. = szakmai gyakorlat 
szakorv.gy. = szakorvosi gyakorlat 
szk. = szakképesítés, szakorvosi képesítés 
sz.tev. = szakmai tevékenység 
sz.v.  szakmai végzettség 
szoc. = szociális 
szolg. = szolgálati 
sz.o.okl./ 
sz.gy.okl. =

 
szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél 

szv. = szakvizsga
szv.biz. = szakvizsga-bizonyítvány 
SZMSZ = szervezeti és működési szabályzat
tap. = tapasztalat
t: = telefoninformáció 
t/f: = telefon/telefax
tev. = tevékenység
t.f. = tudományos fokozat 
th. = therápia
tud. = tudományos
v. = végzettség
vez. = vezetés(e)
vez.gy. = vezetői/vezetési gyakorlat 
vizsg. = vizsgálat 
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A nemzeti erőforrás miniszter 
pályázati felhívása 

 

A nemzeti erőforrás miniszter pályázatot hirdet az Országos Mentőszolgálat gazdasági főigazgató-helyettesi feladatkörének 
munkaviszony keretében történő, határozatlan idejű betöltésére. 

Feladat: a gazdasági főigazgató-helyettes irányítja és ellenőrzi az Országos Mentőszolgálat gazdasági szervezetét, gazdasági 
intézkedéseket hoz, felelős az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében 
és a 16. § (7) bekezdés b) pontjában megjelölt feladatok ellátásáért. 

Munkabér és egyéb juttatások: megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 
– felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség, vagy felsőoktatásban szerzett egyéb végzettség és emellett legalább 
államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés. A gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok 
ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, 
és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. [292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alap-
ján.] 

A rendelet 18. § (3) bekezdése szerint fenti követelmények alól felmentés adható, ha a pályázó a kinevezéskor költségvetési 
szervnél legalább ötéves gazdasági vezetői gyakorlattal rendelkezik, és a megfelelő végzettség vagy képesítés megszerzéséhez a 
tanulmányait már megkezdte. 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat [a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdés szerint a vezetői gyakorlat alól felmentést 
az intézet vezetőjének javaslatára a miniszter adhat]. 

Előnyt jelentő feltétel: 
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, 

– költségvetési intézménynél gazdálkodási területen szerzett tapasztalat. 

A gazdasági főigazgató-helyettesi munkakör 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 megje-
lenést (2010. október 8.) követő 15. nap. 

A pályázatot a nemzeti erőforrás miniszternek címezve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Humánpolitikai Főosztályára (1051 Bp., 
Arany J. u. 6–8.) 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. Szakmai Főigazgatósága a 
Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. orvos igazgató 
pozíciójára munkatársat keres. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– nyilatkozat a munkaköri egészségügyi alkalmasságról; 
– vezetői gyakorlat. 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos fokozat; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos közgazdász képesítés; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos munkában való részvétel. 

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

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– szakvizsgát, szakvizsgákat igazoló dokumentum; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az orvosigazgatói feladatokra 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 kontrollingszemlélet. 

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

– az intézmény fekvő- és járóbeteg-ellátásának orvosszakmai felügyelete, irányítása, ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos adminiszt-
ratív feladatok ellátása; 

– a betegellátással kapcsolatos orvosszakmai jelentések elkészítése; 

– várólisták és betegfogadási listák intézményi vezetésének irányítása; 

– az egészségügyi ellátás finanszírozásának folyamatos figyelemmel követése és ennek függvényében az orvosszakmai haté-
konyság és gazdaságossági szempontok kidolgozása és érvényesítése; 

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

– a jogszabályi rendelkezések, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyek, finanszírozási szerződés, a Szerveze-
ti Működési Szabályzat, valamint az Osztályos Működési Rend 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; 

– a szakorvosok számára az intézmény és az osztály struktúrájába illeszthető szakmai specializáció tárgyi és személyi lehetősége-
inek kialakítása, szakmailag elvárható támogatása; 

– az osztályokon munkát végző rezidensek, szakgyakorlatos szakorvosjelöltek számára folyamatos, magas szintű képzési prog-
ram kialakítása, annak ellenőrzése; 

– az orvosigazgatóság gazdasági működésének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, gazdálkodási stabilitásának 
biztosítása, költségkeretek betartása; 

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

– a zavartalan gyógyító tevékenységéhez szükséges, jogszabályokban előírt személyi és tárgyi feltételek teljesülésének ellenőr-
zése, az eltérés folyamatos jelzése a felső vezetés felé és javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és módjára; 

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

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

– felső vezetői utasítások, döntések végrehajtása, az orvosi tevékenységet érintő jogszabályok betartása és betartatása; 

– az orvosigazgatóság képviselete az intézmény bizottságaiban, rendezvényein és értekezletein; 

– betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, betegjogi képviselővel való kapcsolattartás. 
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Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. §-a alapján vezetői 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 30. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidejét követő 30 napon belül; 

– a munkakör betölthető: 2011. január 1-jétől; 

– 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 Szakmai 
Főigazgatóság Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. orvos igazgató 
pozíciójára”. 

 

*** 

 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. Szakmai Főigazgatósága a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. orvos igazgató pozíciójára munkatársat 
keres. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– nyilatkozat a munkaköri egészségügyi alkalmasságról; 
– vezetői gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos fokozat; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos közgazdász képesítés; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos munkában való részvétel. 

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

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– szakvizsgát, szakvizsgákat igazoló dokumentum; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az orvosigazgatói feladatokra 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 kontrollingszemlélet. 
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Feladat:  
– orvosszakmai irányelvek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé váló intézkedések megtétele; 

– az intézmény fekvő- és járóbeteg-ellátásának orvosszakmai felügyelete, irányítása, ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos adminiszt-
ratív feladatok ellátása; 

– a betegellátással kapcsolatos orvosszakmai jelentések elkészítése; 

– várólisták és betegfogadási listák intézményi vezetésének irányítása; 

– az egészségügyi ellátás finanszírozásának folyamatos figyelemmel követése és ennek függvényében az orvosszakmai haté-
konyság és gazdaságossági szempontok kidolgozása és érvényesítése; 

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

– a jogszabályi rendelkezések, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyek, finanszírozási szerződés, a Szerveze-
ti Működési Szabályzat, valamint az Osztályos Működési Rend 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; 

– a szakorvosok számára az intézmény és az osztály struktúrájába illeszthető szakmai specializáció tárgyi és személyi lehetősége-
inek kialakítása, szakmailag elvárható támogatása; 

– az osztályokon munkát végző rezidensek, szakgyakorlatos szakorvosjelöltek számára folyamatos, magas szintű képzési prog-
ram kialakítása, annak ellenőrzése; 

– az orvosigazgatóság gazdasági működésének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, gazdálkodási stabilitásának 
biztosítása, költségkeretek betartása; 

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

– a zavartalan gyógyító tevékenységéhez szükséges, jogszabályokban előírt személyi és tárgyi feltételek teljesülésének ellenőr-
zése, az eltérés folyamatos jelzése a felső vezetés felé és javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és módjára; 

– részvétel az igazgatóság beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos terveinek, pályázatainak előkészítésében és megvalósítá-
sában; 

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

– felső vezetői utasítások, döntések végrehajtása, az orvosi tevékenységet érintő jogszabályok betartása és betartatása; 

– az orvosigazgatóság képviselete az intézmény bizottságaiban, rendezvényein és értekezletein; 

– betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, betegjogi képviselővel való kapcsolattartás. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. §-a alapján vezetői 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 30. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidejét követő 30 napon belül; 

– a munkakör betölthető: 2011. január 1-jétől; 

– 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 Szakmai 
Főigazgatóság Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. orvos igazgató pozíciójára”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. Szakmai Főigazgatósága a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. orvos igazgató pozíciójára munkatársat keres. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– nyilatkozat a munkaköri egészségügyi alkalmasságról; 
– vezetői gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos fokozat; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos közgazdász képesítés; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos munkában való részvétel. 

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

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– szakvizsgát, szakvizsgákat igazoló dokumentum; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az orvos igazgatói feladatokra 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 kontrollingszemlélet. 

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

– az intézmény fekvő- és járóbeteg-ellátásának orvosszakmai felügyelete, irányítása, ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos adminiszt-
ratív feladatok ellátása; 

– a betegellátással kapcsolatos orvosszakmai jelentések elkészítése; 

– várólisták és betegfogadási listák intézményi vezetésének irányítása; 

– az egészségügyi ellátás finanszírozásának folyamatos figyelemmel követése és ennek függvényében az orvosszakmai haté-
konyság és gazdaságossági szempontok kidolgozása és érvényesítése; 

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

– a jogszabályi rendelkezések, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyek, finanszírozási szerződés, a Szerveze-
ti Működési Szabályzat, valamint az Osztályos Működési Rend 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; 

– a szakorvosok számára az intézmény és az osztály struktúrájába illeszthető szakmai specializáció tárgyi és személyi lehetősége-
inek kialakítása, szakmailag elvárható támogatása; 

– az osztályokon munkát végző rezidensek, szakgyakorlatos szakorvosjelöltek számára folyamatos, magas szintű képzési prog-
ram kialakítása, annak ellenőrzése; 

– az orvosigazgatóság gazdasági működésének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, gazdálkodási stabilitásának 
biztosítása, költségkeretek betartása; 

– az orvosi tevékenységek teljesítményének, betegforgalmi mutatóinak figyelemmel kísérése, a felső vezetés által előírt elvárások 
teljesülésének ellenőrzése, eltérés esetén a szükséges intézkedések végrehajtása; 
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– a zavartalan gyógyító tevékenységéhez szükséges, jogszabályokban előírt személyi és tárgyi feltételek teljesülésének ellenőr-
zése, az eltérés folyamatos jelzése a felső vezetés felé és javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és módjára; 

– részvétel az igazgatóság beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos terveinek, pályázatainak előkészítésében és megvalósítá-
sában; 

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

– felső vezetői utasítások, döntések végrehajtása, az orvosi tevékenységet érintő jogszabályok betartása és betartatása; 

– az orvosigazgatóság képviselete az intézmény bizottságaiban, rendezvényein és értekezletein; 

– betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, betegjogi képviselővel való kapcsolattartás. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. §-a alapján vezetői 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 30. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidejét követő 30 napon belül; 

– a munkakör betölthető: 2011. január 1-jétől; 

– 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 Szakmai 
Főigazgatóság Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. orvos igazgató pozíciójára”. 

 

*** 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. Szakmai Főigazgatósága a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ápolási igazgató pozíciójára munkatársat 
keres. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma – szakoktató és/vagy diplomás ápoló és/vagy okleveles ápoló; 

– szakmenedzseri vagy egészségügyi menedzsment szakirányú képesítés; 

– legalább 5 év egészségügyben töltött gyakorlat; 

– nyilatkozat a munkaköri egészségügyi alkalmasságról. 

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

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– egészségügy kontrollingrendszerének ismerete; 

– 5 éves osztályos ápolói gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– 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 ápolási terület vezetésére vonatkozóan; 
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– 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 kontrollingszemlélet. 

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

– gondoskodik a jobb, kulturáltabb betegellátást szolgáló, könnyítő, korszerű ápolási eszközök igényléséről, beszerzéséről; 

– az irányítása alá tartozó munkatársak szakmai továbbfejlődésének biztosítása céljából az ápolásszakma területén a folyamatos 
képzés, továbbképzés tervezése, szervezése és ellenőrzése; 

– tudományos tevékenységet végez és gondoskodik az irányítása alá tartozó munkatársak fejlődését szolgáló tudományos ren-
dezvényeken való aktív részvételről; 

– kidolgozza, kidolgoztatja és karbantartja a területén szükséges szakmai protokollokat, gondoskodik azok betartásáról; 

– 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; 

– elszámolási-beszámolási feladatok során a szabályzatokban meghatározott jelentések elkészítése; 

– biztosítja a szakmai munka ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a mindenkor érvényben levő minimumrende-
let figyelembevételével; 

– gondoskodik az irányítása alá tartozó szervezetek szakmai tevékenységének hatékonyságáról és munkafeltételeinek javításáról; 

– a felső vezetés számára döntés-előkészítő programok kidolgozása, szakmai javaslatok, naprakész adatok szolgáltatása; 

– a szervezet valamennyi osztályával és munkatársaival szorosan együttműködve végzi munkáját, megfelelő munkakapcsolat 
fenntartására törekszik a kórház valamennyi munkatársával;  

– feladata az irányítása alá tartozó munkatársak érdekképviselete, a hatáskörébe tartozó panaszok kivizsgálása. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. §-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 30. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidejét követő 30 napon belül; 

– a munkakör betölthető: 2011. január 1-jétől; 

– 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 Szakmai 
Főigazgatóság Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ápolási igazgató pozíciójára”. 

 
*** 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. Szakmai Főigazgatósága a 
Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Nonprofit Kft. ápolási  igazgató pozíciójára munkatársat keres. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma – szakoktató és/vagy diplomás ápoló és/vagy okleveles ápoló; 

– szakmenedzseri vagy egészségügyi menedzsment szakirányú képesítés; 
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– legalább 5 év egészségügyben töltött gyakorlat; 

– nyilatkozat a munkaköri egészségügyi alkalmasságról. 

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

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– egészségügy kontrollingrendszerének ismerete; 

– 5 éves osztályos ápolói gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– 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 ápolási terület 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 kontrollingszemlélet. 

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

– gondoskodik a jobb, kulturáltabb betegellátást szolgáló, könnyítő, korszerű ápolási eszközök igényléséről, beszerzéséről; 

– az irányítása alá tartozó munkatársak szakmai továbbfejlődésének biztosítása céljából az ápolásszakma területén a folyamatos 
képzés, továbbképzés tervezése, szervezése és ellenőrzése; 

– tudományos tevékenységet végez és gondoskodik az irányítása alá tartozó munkatársak fejlődését szolgáló tudományos ren-
dezvényeken való aktív részvételről; 

– kidolgozza, kidolgoztatja és karbantartja a területén szükséges szakmai protokollokat, gondoskodik azok betartásáról; 

– 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; 

– elszámolási-beszámolási feladatok során a szabályzatokban meghatározott jelentések elkészítése; 

– biztosítja a szakmai munka ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a mindenkor érvényben levő minimumrende-
let figyelembevételével; 

– gondoskodik az irányítása alá tartozó szervezetek szakmai tevékenységének hatékonyságáról és munkafeltételeinek javításáról; 

– a felső vezetés számára döntés-előkészítő programok kidolgozása, szakmai javaslatok, naprakész adatok szolgáltatása; 

– a szervezet valamennyi osztályával és munkatársaival szorosan együttműködve végzi munkáját, megfelelő munkakapcsolat 
fenntartására törekszik a kórház valamennyi munkatársával; 

– feladata az irányítása alá tartozó munkatársak érdekképviselete, a hatáskörébe tartozó panaszok kivizsgálása. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. §-a alapján vezetői 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: az Egészségügyi Közlönyben való megjelenésétől számított 30. nap; 
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– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidejét követő 30 napon belül; 

– a munkakör betölthető: 2011. január 1-jétől; 

– 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 Szakmai 
Főigazgatóság Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Nonprofit Kft. ápolási igazgató pozíciójára”. 

 

*** 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. Szakmai Főigazgatósága a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ápolási igazgató pozíciójára munkatársat keres. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma – szakoktató és/vagy diplomás ápoló és/vagy okleveles ápoló; 

– szakmenedzseri vagy egészségügyi menedzsment szakirányú képesítés; 

– legalább 5 év egészségügyben töltött gyakorlat; 

– nyilatkozat a munkaköri egészségügyi alkalmasságról. 

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

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– egészségügy kontrollingrendszerének ismerete; 

– 5 éves osztályos ápolói gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– 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 ápolási terület 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 kontrollingszemlélet. 

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

– gondoskodik a jobb, kulturáltabb betegellátást szolgáló, könnyítő, korszerű ápolási eszközök igényléséről, beszerzéséről; 

– az irányítása alá tartozó munkatársak szakmai továbbfejlődésének biztosítása céljából az ápolásszakma területén a folyamatos 
képzés, továbbképzés tervezése, szervezése és ellenőrzése; 

– tudományos tevékenységet végez és gondoskodik az irányítása alá tartozó munkatársak fejlődését szolgáló tudományos ren-
dezvényeken való aktív részvételről; 

– kidolgozza, kidolgoztatja és karbantartja a területén szükséges szakmai protokollokat, gondoskodik azok betartásáról; 
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– 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; 

– elszámolási-beszámolási feladatok során a szabályzatokban meghatározott jelentések elkészítése; 

– biztosítja a szakmai munka ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a mindenkor érvényben levő minimumrende-
let figyelembevételével; 

– gondoskodik az irányítása alá tartozó szervezetek szakmai tevékenységének hatékonyságáról és munkafeltételeinek javításáról; 

– a felső vezetés számára döntés-előkészítő programok kidolgozása, szakmai javaslatok, naprakész adatok szolgáltatása; 

– a szervezet valamennyi osztályával és munkatársaival szorosan együttműködve végzi munkáját, megfelelő munkakapcsolat 
fenntartására törekszik a kórház valamennyi munkatársával; 

– feladata az irányítása alá tartozó munkatársak érdekképviselete, a hatáskörébe tartozó panaszok kivizsgálása. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. §-a alapján vezetői 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 30. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidejét követő 30 napon belül; 

– a munkakör betölthető: 2011. január 1-jétől; 

– 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 Szakmai 
Főigazgatóság Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ápolási igazgató pozíciójára”. 

 

*** 

 

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. 

Belgyógyászati mátrix 
egység/Pszichiátriai O. 
szakorvos 

– szv. előtt álló orvosnak is, 
– általános orv. d., 
– szakirányú szk., 
– eü. alkalmasság, 
– büntetlen előélet, 
– e: nyi., 
– cs: részletes sz.ö., 
– iskolai v.-et, szk.-t igazoló 
okiratok másolata, 
– OONYI másolata (alapnyil-
vántartás); 
– működési nyilvántartásba 
vétel igazolása; 
- 1 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat, melyben hozzá-
járul ahhoz, hogy a pályázat 
elbírálásában részt vevők a 
pályázati anyagot megismer-
hetik 

– h: a megjelenéstől számí-
tott 30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 30 
napon belül, 
– pályázatok benyújtása: 4 
példányban prof. dr. Baranyai 
Tibor főig. főorvoshoz a K. 
címére (9400 Sopron, Győri u. 
15.), 
– a meghirdetett álláshellyel 
kapcsolatban részletes infor-
mációt dr. Payer Erzsébet 
osztályvezető főorvostól lehet 
kérni a 06 (99) 312-120-as 
telefonszámon, az 538-as 
melléken 
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Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézeteinek 
p á l y á z a t i  h i r d e t m é n y e i  

 

Az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete (7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.) az alábbi szakfelügyelő főorvosi címek elnyerésére 
pályázatot hirdet: 

– megyei pszichiátriai szakfelügyelői cím elnyerésére – Tolna megye területén  

– fogászati ellátás szakfelügyelői cím elnyerésére – Barcsi–Szigetvári–Szentlőrinci Kistérség területén 

– házi gyermekorvosi szakfelügyelői cím elnyerésére  – Nagyatádi Kistérség területén 

– házi gyermekorvosi szakfelügyelői cím elnyerésére – Bonyhádi Kistérség területén 

– házi gyermekorvosi szakfelügyelői cím elnyerésére – Siófoki Kistérség területén 

– házi gyermekorvosi szakfelügyelői cím elnyerésére – Mohácsi Kistérség területén 

– háziorvosi szakfelügyelői cím elnyerésére – Dombóvári Kistérség területén 

– háziorvosi szakfelügyelői cím elnyerésére – Nagyatádi Kistérség területén. 

Feladat: a szakfelügyeletről szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendeletben foglaltak szerint. 

Pályázati feltételek: 
– általános orvosi szakképesítés és az adott szakterületre vonatkozó szakorvosi képesítés; 

– a gyógyító-megelőző ellátás területén szerzett szakorvosi képesítés megszerzését követő legalább 5 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 
– jártasság az egészségügyi szakfelügyelet területén; 

– jártasság a minőségfejlesztés területén; 

– tudományos fokozat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– a pályázott területet érintő publikációk. 

Nem fogadható el a pályázata annak a pályázónak, aki 
– országos intézet igazgatója; 

– egészségügyi intézmény igazgatója, orvos igazgatója; 

– egészségügyi ágazati irányításban, ellenőrzésben vagy finanszírozásában közreműködő szerv vezetője; 

– egészségügyi szakmai köztestület vagy szakmai kollégium elnöke.  

A pályázathoz csatolni szükséges: 
– részletes szakmai önéletrajzot; 

– szakmai programot; 

– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokat vagy azok hitelesített másolatait; 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó büntetlen előéletű, és nem áll etikai-fegyelmi büntetés hatálya alatt; 

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

Pályázati határidő: a megjelenést követő 15. nap.  

A pályázatokat az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézetéhez, dr. Schäffer Károly regionális tiszti főorvoshoz kell benyújtani 
(7400 Kaposvár, Fodor József tér 1.). 

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

 

 

 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetői, orvosvezetői 
és egyéb egészségügyi vezetői állásokra 

 

A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkö-
rében eljárva, figyelembe véve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltakat, valamint a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. 
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A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    
(XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseit, valamint a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelmé-
nyeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) 
EüM rendelet alapján Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet intézményvezető – főigazgató (magasabb vezető) munkakör betöl-
tésére pályázatot ír ki az alábbi tartalommal. 

A pályázatot meghirdető szerv: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Munkahely: Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet  2740 Abony, Újszászi út 21. 

Munkáltatói jog gyakorlója: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 

A betöltendő magasabb vezetői megbízás: intézményvezető (magasabb vezető). 

A magasabb vezetői megbízás mellett betöltendő munkakör: orvos. 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: határozatlan időre szóló. 

Az állás betöltésének ideje: a képviselő-testület döntését követően azonnal. 

A költségvetési szerv jogállása: önállóan működő költségvetési szerv. 

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezető megbízással járó lényeges feladatok: 
A 43/2003. (VII. 29.) EszCsM rendelet szerint: 

– elkészíti az intézmény SZMSZ-ét, kötelezően előírt szabályzatait, az intézmény működését segítő szabályzatokat, rendelkezé-
seket, házirendet; 

– feladatát képezi az intézet szakmai követelményeknek megfelelő, folyamatos és gazdaságilag hatékony működtetése;  

– feladatának ellátása során a hatályos jogszabályok, a szervezeti és működési szabályzat, illetőleg a fenntartó határozatainak 
figyelembevételével jár el; 

– a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott és tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, 
tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlása; 

– a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelmé-
nyeinek, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjának érvényesítése, költségvetési, fejlesztési, beru-
házási tervek elkészítése, jóváhagyása. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi szintű végzettség, 

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

– legalább ötéves vezetői gyakorlat, valamint 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– a pályázó szakmai életrajzát; 

– az intézmény vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléseket; 

– az iskolai végzettséget igazoló okmányok közjegyző által hitelesített másolatát; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– az 5 éves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást; 

– pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy a pályázati anyagát a pályázat elbírálásában részt vevők, valamint az illeté-
kes bizottságok és a képviselő-testület megismerhesse, abba betekinthessen; 

– nyilatkozatot arról [a személyes adatokról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján], hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázat elbírálásában részt vevők 
betekintési jogának gyakorlásához hozzájárul; 

– nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség vállalásáról; 

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 41. §, 42. § és 43/A. §-aiban foglalt előzetes összeférhetetlen-
ségi nyilatkozatot. 

Juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 

A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 18. 
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A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő megjelenés időpontja: 
2010. szeptember 15. 

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

Egyéb információk: a pályázatot Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesternek címezve, zárt borítékban (személyesen vagy 
postai úton) 2 példányban kell beadni. 

Postacím: polgármesteri hivatal, 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

A pályázókat a pályázat kiírója által e célra létrehozott szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, illetve a pályázato-
kat véleményezi. 

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás a Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztályon, az (53) 360-135-ös telefonszámon 
kérhető. 

    

*** 

    

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (1027 Budapest, Kapás u. 22.) 

Munkakör megnevezése: orvos igazgató. 

Megbízás időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban orvosi gazgatói megbízás 5 év. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat; 

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

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát; 

– az orvos igazgatói feladatkör ellátására vonatkozó elgondolást; 

– az orvos igazgatói munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget; 

– szakképezettséget tanúsító okiratok másolatait; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely legkésőbb a pályázó meghallgatásáig benyújtható; 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a bizottság megismerheti. 

Munkavégzés helye: Budapest Főváros II. Ker. Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 1027 Budapest, Kapás u. 22. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtásának módja: a fényképpel ellátott önéletrajzokat kérjük a Budapest Főváros II. Ker. Önkormányzat 
Egészségügyi Szolgálata 1027 Budapest, Kapás u. 22. vagy az euszolgig@kapas.hu e-mail címre küldeni. 

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

Pályázat benyújtása: dr. Polák László főigazgató főorvoshoz. 

    

*** 

    

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) főigazgatója pályázatot hirdet közalkalma-
zotti jogviszonyban a Pszichiátriai osztályra szakorvosi munkakörbe osztályvezető főorvos beosztásba. 

A munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: személyesen irányítja és ellenőrzi az ambulancián és a fekvő beteg osztá-
lyon folyó gyógyító-megelőző-gondozó, valamint a diagnosztikai munka szakszerűségét. Felügyeli a rezidensképzést, valamint 
szakorvosi feladatokat lát el. 

A pályázat elnyerésének feltétele: pszichiátriai szakvizsga, pszichoterápia, valamint orvosi-pszichiátriai rehabilitációs szak-
képesítés. Kórházi osztályos vezetői gyakorlat, jártasság az organikus pszichoszindrómákban, valamint a klinikai gyógyszer-
vizsgálatokban. 
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Előnyt jelent: tudományos fokozat, orvosi szakmai nyelvtudás. 

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

– diploma, szakvizsga hiteles másolata; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerjék; 

– erkölcsi bizonyítvány. 

Egyéb információk: 
– kiemelten jó munkakörülmények. 

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

A pályázat benyújtásának helye: Humánpolitikai Igazgatóság, 1115 Budapest, Tétényi út 12–16. 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül. 

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet: Ronyecz Károlyné humánpolitikai igazgatónál, tel.: 464-8795. 

    

*** 

    

Toldy Ferenc K-R. 
Egyszemélyes Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelős-
ségű Társaság 
ügyvezetője 
2700 Cegléd, 
Törteli út 1–3. 

Kardiológiai O. 
osztályvezető főorvos 
Feladat: az 50 ágyas Kardioló-
giai O. és a 13 ágyas belgyó-
gyászati részleg vez.-e, a hozzá 
tartozó járóbeteg-szakellátás 
és ambulancia munkájának ir.-
a, sz. koncepciójának kidolgo-
zása, magas színvonalú sz. m. 
biztosítása 

– szakirányú szk. (belgyó-
gyászati és kardiológiai 
szv.), 
valamennyihez: 
– 10 éves sz. gy., vez. isme-
ret, 
– e: tud. tev., 
– cs: v.-et igazoló okmányok 
másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– sz.ö., 
– szervezési és vez. elképze-
lések, 
– OONYI másolata, 
– működési nyilvántartásról 
szóló határozat másolata, 
– hozzájárulás a pályázati 
anyag elbírálásában részt 
vevők betekintési jogához 

valamennyihez: 
– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a szakmai kollégium 
véleményét követő 30. nap, 
– lakás megbeszélés tárgya, 
– pályázatok benyújtása: 
levélben, 4 példányban dr. 
Pusztai Dezső ügyvezető Ig.-
hoz a K. címére (2700 Cegléd, 
Törteli út 1–3.), 
– a pályázattal kapcsolatban 
további információ kérhető 
dr. Gyáni Éva orv.-Ig.-tól a 06 
(53) 310-011-es telefonszá-
mon, az 599-es melléken 

    

 Radiológiai O. 
osztályvezető főorvos 
Feladat: az RTG-képalkotói és 
UH-diagnosztikai tev.-et végző 
O. vez.-e, a hozzá tartozó 
járóbeteg-szakellátás munká-
jának ir.-a, sz. koncepciójának 
kidolgozása, magas színvonalú 
sz. m. biztosítása, együttmű-
ködés az intervenciós radioló-
giát és CT-t működtető köz-
reműködővel 

– szakirányú szk.,  

    

 Pszichiátriai O. 
osztályvezető főorvos 
Feladat: az 55 aktív és 80 pszi-
chiátriai rehabilitációs ággyal 
működő O. vez.-e, a hozzá 

– szakirányú szk. (pszichiát-
ria és pszichiátriai rehabili-
táció) 
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tartozó ambulancia munkájá-
nak ir.-a, sz. koncepciójának 
kidolgozása, magas színvonalú 
sz. m. biztosítása 

 

*** 

    

A KENÉZY KÓRHÁZ Rendelőintézet  Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője pályázati hirdetményei. 

1. Pulmonológiai Osztály 

osztályvezető főorvos 

Az egészségügyi intézmény megnevezése: KENÉZY KÓRHÁZ Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KENÉZY KÓRHÁZ Kft.). 

Betöltendő munkakör és vezetői beosztás: szakorvos munkakörbe határozatlan időre szóló munkaviszony létesítésével 
egyidejűleg osztályvezető főorvosi beosztás (mely vezetői megbízásnak minősül) ellátása. A vezetői megbízás határozatlan 
időre szól. 

Ellátandó feladatok: a Pulmonológiai Osztály felelős vezetőjeként ellátja a Pulmonológiai Osztály fekvő- és járóbeteg-
szakellátás területén a jogszabályokban, illetve a belső szabályzatokban meghatározott feladatokat. 

A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázatot zárt borítékban, „Pályázat a KENÉZY KÓRHÁZ Kft. Pulmonológiai Osztály 
osztályvezető főorvosi beosztásának ellátására” megjelöléssel, 3 példányban kell benyújtani személyesen vagy postai úton. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás és további információ dr. Mikó László orvos igazgatótól kérhető [4043 Debrecen, 
Bartók Béla út 2–26., tel.: 6 (52) 511-818]. 

A pályázat benyújtásának helye: a KENÉZY KÓRHÁZ Kft. 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2–26., Humánpolitikai Osztály, Hotel 
épület fszt. 11. iroda. 

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

A pályázatok elbírálása: a pályázatról az ügyvezető legkésőbb a szakmai kollégium véleményét követő 30 napon belül dönt. 

A pályázati eljárás a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 13/2002. (II. 28.) EüM rendelet előírásai szerint történik, a 
pályázatok elbírálására az Előkészítő Bizottság, az Orvosi Kamara, a Tüdőgyógyászat Szakmai Kollégium, valamint a Szakmai 
Vezető Testület véleményezését követően kerül sor. 

Pályázati feltételek: 
– büntetlen előélet; 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– tüdőgyógyász szakorvosi szakképesítés; 

– legalább 5 éves tüdőgyógyász szakorvosi gyakorlat; 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

Előnyt jelenthet: 
– a pályázati feltételként megjelölt szakorvosi szakképesítésen túl klinikai onkológiai szakorvosi szakképesítés megléte; 

– pulmonológiai jellegű tudományos tevékenység, publikációk; 

– legalább 10 éves bronchológiai jártasság; 

– felsőfokú szakmai oktatásban eltöltött többéves szakmai tapasztalat; 

– a kiemelt EU-nyelvek valamelyikéből (angol/francia/német) államilag elismert, középfokú „C” típusú nyelvvizsga. 

Munkabér és egyéb juttatások megállapítása: megegyezés szerint. 

A beosztás az elbírálást követően azonnal betölthető. 

A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– a beosztás ellátására vonatkozó szakmai elképzelések, vezetői és szakmai program; 

– végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, illetve nyelvtudást igazoló okiratok másolata; 

– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot, orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói igazolások); 

– egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásába, illetve működési nyilvántartásba vétel igazolása; 
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– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a pályázati anyagát megismerhetik. 

 

2. Csecsemő- és Gyermekosztály osztályvezető főorvos 

Az egészségügyi intézmény megnevezése: KENÉZY KÓRHÁZ Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KENÉZY KÓRHÁZ Kft.). 

Betöltendő munkakör és vezetői beosztás: szakorvos munkakörbe határozatlan időre szóló munkaviszony létesítésével 
egyidejűleg osztályvezető főorvosi beosztás (mely vezetői megbízásnak minősül) ellátása. A vezetői megbízás határozatlan 
időre szól. 

Ellátandó feladatok: a Csecsemő- és Gyermekosztály felelős vezetőjeként ellátja a Csecsemő- és Gyermekosztály járóbeteg-
szakellátás területén a jogszabályokban, illetve a belső szabályzatokban meghatározott feladatokat. 

A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázatot zárt borítékban, „Pályázat a KENÉZY KÓRHÁZ Kft. Csecsemő- és Gyermek-
osztály osztályvezető főorvosi beosztásának ellátására” megjelöléssel, 3 példányban kell benyújtani személyesen vagy postai 
úton. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás és további információ dr. Mikó László orvos igazgatótól kérhető [4043 Debrecen, 
Bartók Béla út 2–26., tel.: 06 (52) 511-818]. 

A pályázat benyújtásának helye: a KENÉZY KÓRHÁZ Kft. 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2–26., Humánpolitikai Osztály, Hotel 
épület fszt. 11. iroda. 

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

A pályázatok elbírálása: a pályázatról az ügyvezető legkésőbb a szakmai kollégium véleményét követő 30 napon belül dönt. 

A pályázati eljárás a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 13/2002. (II. 28.) EüM rendelet előírásai szerint történik, a 
pályázatok elbírálására az Előkészítő Bizottság, az Orvosi Kamara, a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium, 
valamint a Szakmai Vezető Testület véleményezését követően kerül sor. 

Pályázati feltételek: 
– büntetlen előélet; 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi szakképesítés; 

– legalább 5 éves csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi gyakorlat; 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

Előnyt jelenthet: 
– felsőfokú szakmai oktatásban eltöltött többéves szakmai tapasztalat; 

– gyermek-tüdőgyógyászat szakorvosi szakképesítés; 

– allergológia és klinikai immunológia szakorvosi szakképesítés; 

– a kiemelt EU-nyelvek valamelyikéből (angol/francia/német) államilag elismert, középfokú „C” típusú nyelvvizsga. 

Munkabér és egyéb juttatások megállapítása: megegyezés szerint. 

A beosztás az elbírálást követően azonnal betölthető. 

A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– a beosztás ellátására vonatkozó szakmai elképzelések, vezetői és szakmai program; 

– végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, illetve nyelvtudást igazoló okiratok másolata; 

– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot, orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói igazolások); 

– egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásába, illetve működési nyilvántartásba vétel igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a pályázati anyagát megismerhetik. 
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3. Szeptikus Osztály 
osztályvezető főorvos 

Az egészségügyi intézmény megnevezése: KENÉZY KÓRHÁZ Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KENÉZY KÓRHÁZ Kft.). 

Betöltendő munkakör és vezetői beosztás: szakorvos munkakörbe határozatlan időre szóló munkaviszony létesítésével 
egyidejűleg osztályvezető főorvosi beosztás (mely vezetői megbízásnak minősül) ellátása. A vezetői megbízás határozatlan 
időre szól. 

Ellátandó feladatok: a Szeptikus Osztály felelős vezetőjeként ellátja a Szeptikus Osztály fekvő- és járóbeteg-szakellátás terüle-
tén a jogszabályokban, illetve a belső szabályzatokban meghatározott feladatokat. 

A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázatot zárt borítékban, „Pályázat a KENÉZY KÓRHÁZ Kft. Szeptikus Osztály osz-
tályvezető főorvosi beosztásának ellátására” megjelöléssel, 3 példányban kell benyújtani személyesen vagy postai úton. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás és további információ dr. Mikó László orvos igazgatótól kérhető [4043 Debrecen, 
Bartók Béla út 2–26., tel.: 06 (52) 511-818]. 

A pályázat benyújtásának helye: a KENÉZY KÓRHÁZ Kft. 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2–26. Humánpolitikai Osztály, Hotel 
épület fszt. 11. iroda. 

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

A pályázatok elbírálása: a pályázatról az ügyvezető legkésőbb a szakmai kollégium véleményét követő 30 napon belül dönt. 

A pályázati eljárás a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 13/2002. (II. 28.) EüM rendelet előírásai szerint történik, a 
pályázatok elbírálására az Előkészítő Bizottság, az Orvosi Kamara, a Sebészeti Szakmai Kollégium, valamint a Szakmai Vezető 
Testület véleményezését követően kerül sor. 

Pályázati feltételek: 
– büntetlen előélet; 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– sebész szakorvosi szakképesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

Előnyt jelenthet: 
– felsőfokú szakmai oktatásban eltöltött többéves szakmai tapasztalat; 

– traumatológus és/vagy sebészeti szakorvosi szakképesítés; 

– érsebész szakorvosi szakképesítés; 

– a kiemelt EU-nyelvek valamelyikéből (angol/francia/német) államilag elismert, középfokú „C” típusú nyelvvizsga; 

– diabéteszes lábsebek ellátásában szerzett jártasság. 

Munkabér és egyéb juttatások megállapítása: megegyezés szerint. 

A beosztás az elbírálást követően azonnal betölthető. 

A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– a beosztás ellátására vonatkozó szakmai elképzelések, vezetői és szakmai program; 

– végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, illetve nyelvtudást igazoló okiratok másolata; 

– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot, orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói igazolások); 

– egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásába, illetve működési nyilvántartásba vétel igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a pályázati anyagát megismerhetik. 

 

    

*** 
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Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5441 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. törvény 23. §, a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3–4. §-a, a 
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. §-a alapján a Városi Egészségügyi Központ igazgató főorvosi álláshelyének betöltésére 
pályázatot ír ki. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi vagy egyéb egyetemi végzettség; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képe-
sítés, illetve 5 éven belüli megszerzésének vállalása; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat (a fenntartó felmentést adhat); 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolandó:  
– részletes szakmai önéletrajz; 

– az intézmény jövőbeli működésére vonatkozó elképzelések kifejtése. 

Egyéb feltételek:  
– a pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 2.; 

– a megbízás kezdő időpontja: 2010. december 1.; 

– a megbízatás határozatlan idejű; 

– a pályázatokat a polgármesternek címezve, a polgármesteri hivatalnál (5441 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.) lehet benyújtani; 

– bérezés a Kjt. szerint (kinevezett vezető); 

– a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást a polgármesteri hivataltól megkapják; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 25. 

    

*** 

    

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–7.) felvételt hirdet a Pathológiai Osz-
tály osztályvezető beosztás ellátására. 

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

A megbízással ellátandó feladatok: 
– a Pathologiai Osztály vezetése és orvosszakmai irányítása. 

A jelentkezés feltétele: 
– orvosi diploma; 

– patológus 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 osztályvezetői beosztás ellátására vonatkozó megbízással egyidejűleg patológus szakorvosi munkakörbe kinevezhető. 
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Pályázati határidő: 2010. november 9. A Kormányzati Személyügyi Portálon a pályázat 2010. október 15-én kerül publikálásra. 

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

*** 

    

Dr. Bugyi István K. 
főig.-ja 
6600 Szentes, 
Sima Ferenc u. 44–58. 
Pf. 60 

Sebészeti O. 
sebész szakorvos (főorvos, 
adjunktus) 

– szakirányú d., 
– cs: sz.ö., 
– v.-et igazoló okiratok 
másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat a pályázat 
elbírálásában részt vevők 
betekintési jogáról 

– b: Kjt. alapján, illetve meg-
egyezés szerint, 
– az állás azonnal betölthető, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Baráth Lajos mb. főig.-hoz a K. 
címére (6600 Szentes, Sima F. u. 
44–58., Pf. 60), 
– t/f: 06 (63) 313-972 

    

*** 

    

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya II., Dózsa Gy. u. 77.) főigazgatója pályáza-
tot hirdet: 

1. Idegsebészeti Osztály 

osztályvezető főorvos (idegsebész munkakör ellátása mellett) 

Pályázati feltétel: 

– idegsebészeti szakvizsga; 

– 10 éves szakorvosi gyakorlat. 

Feladata: a fekvőbeteg-osztály és a hozzá tartozó járóbeteg-szakellátás munkájának vezetése és irányítása. 

Bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint. 

A jelentkezéshez csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz, személyes adatok; 

– vezetői koncepció; 

– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat; 

– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 

– OONYI-könyv másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– előadások és publikációk listája; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2010. november 6. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 

A pályázati felhívás a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapján is megtekinthe-
tő 2010. október 6-tól. 

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 idegsebész főorvosi 
álláshelyre”. Telefon: 06 (34) 515-444. 
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2. Tüdőgondozó Intézet 

osztályvezető főorvos (tüdőgyógyász szakorvos munkakör ellátása mellett) 

Pályázati feltétel: 

– tüdőgyógyász szakvizsga; 

– 5 év szakorvosi gyakorlat. 

Feladata: tbc- és pulmonológiai szakgondozás, a járóbeteg-szakellátás és -szakrendelés feladatainak ellátása és irányítása. 
Munkakörét jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciáknak megfelelően a munkaköri leírás, szakmai 
protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján látja el. 

Bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint. 

A jelentkezéshez csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz, személyes adatok; 

– vezetői koncepció; 

– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat; 

– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 

– OONYI-könyv másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– előadások és publikációk listája; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2010. november 6. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 

A pályázati felhívás a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapján is megtekinthe-
tő 2010. október 6-tól. 

Garzonházban férőhely biztosított. 

A pályázati anyagot a Főigazgatói Titkárságra (fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) dr. Fain András orvos 
igazgatóhoz kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.). A borítékra ráírandó: „Pályázat tbc-gondozó osztályvezető 
főorvosi álláshelyre”. Telefon: 06 (34) 515-444. 

    

*** 

    

Jávorszky Ödön Városi K. 
főig.-ja 
2600 Vác, 
Argenti Döme tér 1–3. 

Neurológiai O. 
osztályvezető főorvos 

– szakirányú szk. (neuroló-
gia), 
– neurológia területén 
szerzett, minimum 1–3 éves 
gy., 
– tud. munkásság, 
– felhasználói szintű infor-
matikai rendszerismeret, 
– büntetlen előélet, 
– e: elektrofiziológiai és 
stroke-ellátásban való jár-
tasság, 
– cs: részletes sz.ö., 
– egyetemi d. hiteles máso-
lata, 
– szk.-k hiteles másolata, 
– pályázati kérelem, 
– tud. tev. jegyzéke, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– OONY-ba történt felvétel 
igazolása, 
– az O. vez.-ére vonatkozó 
rövid sz. program és szerv., 
vez.-i elképzelések, 

– b: Kjt., valamint megállapodás 
szerint, 
– h: 2010. X. 31., 
– az állás 2010. XII. 1-jén tölt-
hető be, 
– pályázatok benyújtása: 
Bárány Zsolt főig.-hoz a K. 
címére (2600 Vác, Argenti 
Döme tér 1–3.), 
– tel.: 06 (27) 620-602 
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése (8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) pályázatot hirdet az Egészségügyi 
Alapellátási Intézmény magasabb vezető beosztásának betöltésére. 

Foglalkoztatás jellege: 
– részmunkaidős (heti 20 óra) közalkalmazotti jogviszony. Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közal-
kalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
A közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
– az intézmény gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása, ellenőrzése; 

–  az intézmény céljainak megfelelő működés feltételeinek széles körű biztosítása; 

– az egészségügyi alapellátáshoz tartozó szolgálatok munkájának koordinálása, szervezése és  azok diagnosztikai és terápiás 
eszközparkja fejlesztésének irányítása; 

– az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása. 

Pályázati feltételek: 
– felsőfokú iskolai végzettség; 

– büntetlen előélet; 

– legalább 5 év szakmai gyakorlat. 

Előnyt jelent: 
– az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakirányú felsőfokú iskolai végzettség. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

– az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolatát; 

– a pályázó szakmai önéletrajzát; 

– az intézmény vezetésére és fejlesztésére vonatkozó szakmai koncepciót, vezetői programot; 

– szakmai gyakorlat igazolását; 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik; 

– nyilatkozatot az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról; 

– hozzájárulást a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséről. 

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Kis u. 8. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (Kjt.), valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.  

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. október 20. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. november 18. 

A pályázatok elbírálásának rendje: az intézményvezető megbízásáról bizottsági és közgyűlési meghallgatások után a köz-
gyűlés dönt.  

A beosztás ellátásának kezdő időpontja és a munkába lépés napja 2010. december 1-je. Az intézményvezetői megbízás hatá-
rozatlan időtartamra szól. 

A  pályázatokat  Zalaegerszeg  Megyei  Jogú  Város  polgármesteréhez  (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) kell benyújtani 
írásban, 3 példányban (egy eredeti, kettő másolat) és  

elektronikus úton a bartlandrea@ph.zalaegerszeg.hu címre megküldeni. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstől a (92) 502-121-es telefo-
non kérhető. 

A pályázat Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapján történő megjelentetésé-
nek napja: 2010. szeptember 20. 
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Budapest 

    

Országos Onkológiai I. 
főig.-ja 
1122 Bp., 
Ráth György u. 7–9. 

C Belgyógyászati-
Onkológia és Farmakológiai 
O. 
szakorvos 
Feladata: belgyógyászati és 
onkológiai szakorvosi felada-
tok ellátása, klinikai farmako-
lógiai vizsgálatokban való 
közreműködés 

– orv. d., 
– belgyógyászati és kl.-ai 
onkológiai szk., 
– daganatos betegek gyógy-
szeres terápiájában szerzett, 
legalább 3–5 éves sz. tapasz-
talat, 
– cs: részletes sz.ö., 
– v.-et, szk.-t igazoló okiratok 
hiteles másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– működési nyilvántartás, 
– beleegyező nyilatkozat 
arról, hogy a pályázati anya-
got az eljárásban részt vevők 
megismerhetik 

– b: Kjt. szerint, 
– h: Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ (KSZK) hon-
lapján történt megjelenést 
(2010. október 6.) követő 15. 
nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 15. 
nap, 
– az állás a pályázat elbírálását 
követően azonnal betölthető, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Kásler Miklós főig.-hoz az I. 
címére (1122 Bp., Ráth György 
u. 7–9.) 

    

*** 

    

A Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház (1204 Budapest, Köves u. 1.) pályázatot hirdet a kórházban működő 
Szemészeti Osztályára szemész szakorvosi állásra. A 25 ágyas Szemészeti Osztály önálló osztályként működik. 

– Az osztály profilja első és hátsószegmens-műtétek végzése. 

Pályázati feltételek: 
– orvosi diploma; 

– szemész szakvizsga. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– hátsószegmens-műtétekben és oktatásban szerzett jártasság; 

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

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– képesítést igazoló okiratok másolatát; 

– az Országos Orvosi Nyilvántartásról szóló igazolást; 

– érvényes működési nyilvántartást; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

Pályázati határidő: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapján történő meg-
jelenéstől (2010. szeptember 20.) számított 30. nap. 

Az állás a pályázati eljárás lefolytatása után azonnal elfoglalható. 

A kinevezés a hatályos jogszabályok szerint határozatlan időre történik. 

Bérezés: a Kjt. alapján. 

A pályázatokat dr. Lehoczky Péter orvos igazgató címére (1204 Budapest, Köves u. 1.) kérjük beadni. 
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Baranya megye 

    

Bács-Kiskun megye 

    

Bácsalmás Város Ö. 
Képv.-test. 
6430 Bácsalmás, 
Gr. Teleki u. 4–8. 

Bácsalmás II. számú felnőtt 
fogászati alapellátási kör-
zete 
fogorvos 
– vállalkozási formában, 
– területi ellátási kötelezett-
séggel, Ö.-tal kötött szerző-
dés szerint 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti képesítési feltételek-
nek való megfelelés, 
– a 18/2000. (II. 25.) Korm. 
rend.-ben előírt feltételek 
megléte, 
– cs: 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– v.-et, szakirányú képzettsé-
get igazoló okmányok hiteles 
másolata, 
– részletes sz.ö., 
– eü. alkalmasság igazolása, 
– OONY-ba történt felvétel 
igazolásának másolata 

– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 30 
napon belül, 
– pályázatok benyújtása: 
Zalántai Endre polgármesterhez 
az Ö. címére (6430 Bácsalmás, 
Gr. Teleki u. 4–8.), 
– t.: 06 (79) 541-455, 06 (30) 515-
4515, 
– a Képv.-test. fenntartja magá-
nak a jogot, hogy a pályázatot 
indoklás nélkül eredményte-
lennek nyilvánítsa 

    

Békés megye 

    

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

    

Csongrád megye 

    

Dr. Bugyi István K. 
főig.-ja 
6600 Szentes, 
Sima Ferenc u. 44–58., 
Pf. 60 

Belgyógyászati O. 
belgyógyász szakorvos 

valamennyihez: 
– szakirányú d., 
– cs: sz.ö., 
– v.-et igazoló okiratok máso-
lata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat a pályázat elbí-
rálásában részt vevők bete-
kintési jogáról 

valamennyihez: 
– b: Kjt. alapján, illetve meg-
egyezés szerint, 
– az állás azonnal betölthető, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Baráth Lajos mb. főig.-hoz a K. 
címére (6600 Szentes, Sima F. u. 
44–58., Pf. 60., 
– t./f.: 06 (63) 313-972 

    

 Traumatológia O. 
szakorvos 

  

    

 Gyermekosztály 
csecsemő- és gyermekgyó-
gyász szakorvos 

  

    

 Sürgősségi Betegellátó O. 
traumatológus 
belgyógyász 
anaesthesiologia-intenzív 
terápiás szakorvos,  
oxyológus szakorvos 

– pályakezdőknek, szv. előtt 
álló orvosoknak is 
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Fejér megye 

    

Vértesacsa Község Ö. 
8089 Vértesacsa, 
Vörösmarty u. 2. 

háziorvos 
– vállalkozási formában, 
– területi ellátási kötelezett-
séggel, 
– iskola-eü. feladatok ellátá-
sával, 
– hétközi és hétvégi ügyelet-
ben való részvétellel 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti képesítés,18/2000. 
(II. 25.) Korm. rend.-ben előírt 
egyéb feltételeknek való 
megfelelés, 
– büntetlen előélet, 
– saját személygépkocsi és 
vez. engedély, 
– cs: orv. d. másolata, 
– véleményezés a működte-
tési jog megszerzésére, 
– személyes bemutatkozás a 
Képv.-test. felé 

– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– az állás betölthető: 2011. II. 
1-jétől, 
– 3 szobás, összkomfortos 
lakás biztosított, 
– a Képv.-test. fenntartja a jogát, 
hogy a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítsa, 
– pályázatok benyújtása: a 
P. H. címére (8089 Vértesacsa, 
Vörösmarty u. 2.), 
– további információ kérhető: 
Széll Ferenc polgármestertől a 
06 (22) 594-040-es telefon-
számon 

    

Győr-Moson-Sopron megye 

    

Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (9231 Máriakálnok, Rákóczi utca 6.) pályázatot hirdet a követke-
zők szerinti álláshelyre: 

– Máriakálnok község háziorvosi, illetve házi gyermekorvosi körzetének vállalkozási formában történő ellátása területi ellátási 
kötelezettséggel, valamint társulás keretében ellátott ügyeleti kötelezettséggel; 

– működés szakmai feltételeinek az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott rendelőben (címe: 9231 Máriakálnok, Rákóczi 
utca 6.) történő biztosítása (a rendelő bútorzatát a jelenleg meglévő eszközökkel együtt az önkormányzat biztosítja). 

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

– háziorvostan szakorvosi képesítés vagy háziorvostan licencvizsga megléte; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolandó: 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– diploma hiteles másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– szakképesítést tanúsító okiratok másolata; 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata; 

– háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány másolata, 

– nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék; 

– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok; 

– működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolata vagy a működtetési jog megszerzése feltételeinek fennállását 
igazoló illetékes ÁNTSZ határozata. 

Pályázati határidő: a megjelenéstől számított 30. nap 12 óra. 

Elbírálási határidő: a határidő lejártát követő 30 napon belül. 

A praxis betölthető: 2011. január 1. napjával. 

A pályázatok benyújtása: a pályázat benyújtása 2 példányban (a borítékon feltüntetve: „Háziorvosi pályázat”) postai úton, 
ajánlott levélben vagy személyesen az alábbi címre megküldve: Máriakálnok Községi Önkormányzat, 9231 Máriakálnok, Rákó-
czi utca 6. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: dr. Kránitz Péter körjegyzőtől a 06 (96) 210-349-es telefonszámon. 
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A pályázati eljárás során a pályázónak a képviselő-testület előtt meg kell jelennie és ismertetnie szükséges elképzeléseit. Az 
önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, melyben a felek a működés, üzemeltetés 
feltételeit rögzítik. 

*** 

    

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.) pályázatot hirdet háziorvos munkakör betölté-
sére.  

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi ellátási szerződés alapján. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: háziorvosi körzet, felnőtt háziorvosi praxis vállalkozói jogviszony keretében, 
területi ellátási kötelezettséggel (Mosonmagyaróvár ellátottak száma: 1573 fő), városi alapellátási ügyeleti kötelezettséggel. 

Illetmény és juttatások: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az egészségügyi ellátási szerződés megkötésével egyidejű-
leg a REP-finanszírozást átadja, évi egyszeri működési támogatás. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, 4/2000. (II. 25.) EüM rend. szerinti képesítés; 

– 18/2000. (II. 25.) Korm. rend.-ben előírt feltételek megléte; 

– háziorvostan szakorvosi képesítéssel rendelkezés; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– felhasználói szintű számítógépes ismeret. 

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

– diploma hiteles másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– szakképesítést tanúsító okiratok másolata; 

– háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány másolata; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevőknek a megismeréshez;  

– saját vagy használatában lévő személygépkocsi és vezetői engedély meglétét igazoló okirat másolata. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király Csabáné nyújt a 06 (96) 577-818-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megne-
vezését: „Háziorvos”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat benyújtását követő 2 héten belül személyes elbeszélgetés és testületi 
döntés. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 15. 

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

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi M. u. 37. 

    

Hajdú-Bihar megye 

    

A Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (4043 Debrecen, Bartók Béla út 2–26.) traumatológus 
szakorvos munkakör betöltésére pályázatot hirdet. 

Munkavégzés helye: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Szeptikus Osztály. 

A munkakör rövid leírása: 
– osztályos orvosi tevékenység ellátása; 

– szakrendelésen való részvétel. 
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Alapjellemzők: 
– jogviszony: határozatlan időre szól; 

– jelentkezés határideje: a megjelenést követő 10. nap; 

– elbírálás: jelentkezési határidő lejártát követő 5. nap; 

– az állás betöltésének ideje: elbírálást követően azonnal; 

– próbaidő: 3 hónap; 

– műszakszám: 1+ügyelet; 

– munkaidő: 8 óra. 

Munkabér: megállapodás szerint. 

Elvárások: 
– általános sebészeti és/vagy traumatológiai szakvizsga. 

A pályázat részeként csatolandó dokumentumok: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata. 

A pályázat benyújtásának módja: 
– postai úton a pályázatnak a Kenézy Kórház Rendelőintézet  Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. címére történő megkül-
désével (4043 Debrecen, Bartók Béla út 2–26. Humánpolitikai Osztály) vagy személyesen, zárt borítékban, a Hotel épület fszt. 
11. irodában. Kérjük a borítékon feltüntetni a következőket: „Pályázat, traumatológus szakorvos”. 

    

Heves megye 

    

Hatvan Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (3000 Hatvan, Szepes u. 2.) pályázatot hirdet az alábbi álláshelyekre. 

Munkahely megnevezése: 
Egészségügyi Szolgáltatási Divízió (Hatvan, Balassi Bálint út 16.) 

Munkakör + pályázati feltételek: 
szülész-nőgyógyász szakorvos. 

– szülész-nőgyógyász szakorvos szakvizsga; 

– magyar vagy honosított orvosi diploma; 

– szakvizsga-bizonyítvány másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos 

– aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsga; 

– magyar vagy honosított orvosi diploma; 

– szakvizsga-bizonyítvány másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

traumatológus szakorvos 

– traumatológus szakorvos szakvizsga; 

– magyar vagy honosított orvosi diploma; 

– szakvizsga-bizonyítvány másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

belgyógyász szakorvos 

– belgyógyász szakorvos szakvizsga; 

– magyar vagy honosított orvosi diploma; 

– szakvizsga-bizonyítvány másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.” 
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Juttatások, egyéb információk: 
– munkaidő és jogviszony: megállapodás szerint; 

– bér: megállapodás szerint; 

– az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető; 

– pályázat benyújtása és részletes információ: dr. Rosta Ildikó orvos igazgató (3000 Hatvan, Balassi B. út 16.), t.: 06 (37) 346-464. 

    

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

    

Szent Erzsébet Kórház 
Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 
5100 Jászberény, 
Szelei út 2. 

Fekvőbeteg-ellátásban 
anaesthesiologia-intenzív 
therapia szakorvos 
rehabilitációs szakorvos 

 valamennyihez: 
– b: és lakásmegoldás szemé-
lyes megbeszélés alapján, 
– a szabályszerűen összeállí-
tott pályázat benyújtása  a K. 
címére (5100 Jászberény, 
Szelei út 2.), 
– a pályázatokról bővebb 
felvilágosítást dr. Bálint Péter 
ügyvezető és Jánosiné Kiss 
Zsuzsanna mb. ápolási Ig. ad 
személyesen vagy telefonon 

    

 Sebészeti típusú mátrix O. 
keretén belül működő 
szülész-nőgyógyász szakorvos 

  

    

 Belgyógyászati típusú 
mátrix O. keretén belül 
működő 
belgyógyász szakorvos 
csecsemő- és gyermekgyó-
gyász szakorvos 

  

    

 Járóbeteg-ellátásban 
tüdőgyógyász szakorvos 
orthopéd szakorvos 
bőrgyógyász szakorvos 
psychiater 
neurológus szakorvos 
reumatológus szakorvos 

  

    

*** 
    

Jászárokszállás Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 9. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében pályázatot 
hirdet – vállalkozásban – fogorvosi állás betöltésére. 

Ellátandó körzet: Jászárokszállás város II. számú körzet. 

Pályázat feltételei: 
– fog- és szájbetegségek szakorvosi képesítése; 

– büntetlen előélet; 

– a praxis térítésmentesen vehető át az önkormányzattól. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– részletes szakmai önéletrajzot; 

– képesítésről szóló okirat másolatát; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 
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Pályázati határidő: a megjelenéstől számított 60. nap. 

Az állás 2010. december 1. napjától, a működési engedély megszerzése után azonnal betölthető. 

Az állás kizárólag vállalkozási formában tölthető be. Előnyt jelent a helyben lakás. 

A pályázatokat Jászárokszállás város polgármesteréhez kell benyújtani (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.), t.: 06 (57) 531-050, 
06 (20) 9578-437. 

    

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-gastroenterologus, belgyógyász-nephrologus, szülész-
nőgyógyász, neonatológus, onkológus, idegsebész, neurológus, pszichiáter, traumatológus szakorvosok részére. 

Sebész, valamint fül-orr-gégész szakorvos részére határozott időre, várhatóan 1 éves időtartamra. 

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

Járóbeteg-, valamint diagnosztikaterületre: 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. október 22. 

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

A pályázati felhívás a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapján is megtekinthe-
tő 2010. október 6-tól. 

Garzonházban férőhely biztosított. 

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

    

Toldy Ferenc K-R. 
főig.-ja 
2700 Cegléd, 
Törteli út 1–3. 

Sürgősségi Betegellátó O. 
szakorvos (2) 
Feladat: a 4 ágyas Sürgősségi 
O.-on szakorvosi feladatok 
ellátása műszakvezetői be-
osztásban 

– hatályos jogszabály által 
előírt szk. megléte, 
– oxyológus, 
anaesthesiologiai-intenzív 
terápiás szk., sürgősségi 
orvostan szv., 
valamennyihez: 
– cs: v.-et igazoló okmányok 
másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– működési nyilvántartásról 
szóló határozat másolata, 
– hozzájárulás a pályázati 
anyag elbírálásában részt 
vevők betekintési jogához 

valamennyihez: 
– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30 napon belül, 
– lakás megbeszélés tárgya, 
– pályázatok benyújtása: 
levélben vagy személyesen dr. 
Pusztai Dezső főig.-hoz a K. 
címére (2700 Cegléd, Törteli 
út 1–3.), 
– a pályázattal kapcsolatban 
további információ kérhető dr. 
Gyáni Éva orv.-Ig.-tól a 06 (53) 
310-011-es telefonszámon 
(599-es melléken) 

    

 orvosi rehabilitáció szakorvo-
sa (pszichiátriai állásra) 
Feladat: Pszichiátriai rehabili-
tációs O.-on szakorvosi fel-
adatok ellátása 

– szakirányú szk.  

    

*** 

    

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47.) a pilisi 4. számú felnőtt háziorvosi körzet 
háziorvosi feladatainak – egészségügyi vállalkozási formában történő – ellátására nyilvános pályázatot ír ki.  

1.  A pályázatot kiíró szerv: Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 

2.  A pályázatot kiíró szerv címe: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. 

3. A pályázatot kiíró szerv telefonszáma: 06 (29) 498-142, 06 (20) 7710-394. 

4. A meghirdetett feladatkör: felnőtt háziorvosi feladatok ellátása egészségügyi vállalkozási formában, területi ellátási kötele-
zettséggel (Pilis 4. számú felnőtt háziorvosi körzet), a központi, a helyi jogszabályokban foglalt rendelkezések, továbbá Pilis 
Város Önkormányzatának Képviselő-testületével megkötendő – vállalkozással vegyes – ellátási szerződésben foglaltak szerint.  

A tevékenység ellátása – szükség szerint – magában foglalja a hétközi és hétvégi ügyeleti szolgálatban történő részvételt.  

A feladatellátás, tevékenység megkezdésének várható napja: 2011. március 1. 

A Pilis 4. sz. felnőtt háziorvosi körzetbe tartozó közterületi rendeltetésű földrészletek jegyzéke a teljes pályázati felhívás mel-
lékletét képezi.  

5. A feladatellátás szerinti telephely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 40. 

6. A képesítési és egyéb feltételek a teljes pályázati felhívás részeként megtalálhatók, és megtekinthetők. 

7. A pályázathoz csatolni kell a teljes pályázati felhívásban meghatározott okiratokat, dokumentumokat. 

8. A pályázat elbírálása során előnyt jelentő szempontokat a teljes pályázati felhívás rögzíti és magában foglalja. 

9. A pályázat benyújtására vonatkozó általános információk: a pályázat benyújtásának határideje 2010. november 15. napja oly 
módon, hogy a pályázat 2010. november 15-e napjának, 18 óra 00 percéig Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hiva-
talához (2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.) beérkezzen. 

10. A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázatot zárt borítékban, „Pályázat a Pilis 4. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására” 
megjelöléssel, 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani személyesen vagy postai úton az alábbi címen: 2721 Pilis, 
Kossuth L. u. 47.  

11. A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat elbírálásnak módját, és rendjét a teljes pályázati felhívás rögzíti és magában foglalja. 

12. Egyéb rendelkezések: 
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A részletes, teljes pályázattal kapcsolatban felvilágosítás és további információ Szabó Mártontól, Pilis város polgármesterétől 
kérhető az alábbi telefon- és faxszámon, illetve e-mail címen. 

Telefonszám: 06 (29) 498-142, telefaxszám: 06 (29) 696-320. 

E-mail cím: hivatal@pilis.hu.  

A részletes, teljes pályázati anyag Pilis Város Önkormányzata által fenntartott és üzemeltetett ww.pilis.hu honlapról letölthető, 
valamint Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyámügyi Irodáján (2721 Pilis, Kos-
suth L. u. 47.), hivatali, ügyfélfogadási időben, a Kármán József Városi Könyvtár (2721 Pilis, Kávai u. 1.), a Móricz Zsigmond 
Közösségi Ház (2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2.) területén, faliújságján megtekinthető.  

    

Somogy megye 

    

Csurgó Város Ö. 
Képv.-test. 
8840 Csurgó, 
Széchenyi tér 2. 

Háziorvosi rendelő 
(8840 Csurgó, Baksay u. 9.) 
felnőtt háziorvos 
– területi ellátási kötelezett-
séggel, 
– hétközi, hétvégi ügyeletben 
való részvétellel, 
– közalkalmazotti jogvi-
szonyban vagy vállalkozási 
formában 

– orv. d., 
– általános orvosi okl., továb-
bá a 4/2000. (II. 25.) EüM 
rend. szerinti képesítés, vál-
lalkozó forma esetén az ott, 
valamint a 18/2000. (II. 25.) 
Korm. rend.-ben foglalt felté-
telek, 
– büntetlen előélet, 
– saját személygépkocsi, „B” 
kategóriás jogosítvány, 
– felhasználói szintű informa-
tikai ismeret, 
– cs: részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– iskolai és szk.-t igazoló 
dokumentumok hiteles má-
solata, 
– nyilatkozat arról, hogy az 
elbírálásban részt vevők 
megismerhetik a pályázati 
anyagot, 
– eü. alkalmasságról igazolás 

– b: Kjt. szerinti besorolás, jutta-
tás (közalkalmazotti jogviszony 
esetén), vállalkozás esetén REP- 
szerződés szerint, 
– h: 2010. XI. 30., 
– e. h.: a h. lejártát követő első 
Képv.-test. ülés, 
– az állás közalkalmazotti vagy 
vállalkozási formában tölthető 
be, az elbírálást követően azon-
nal, 
– lakás biztosított, 
– pályázatok benyújtása: 2 
példányban az Ö. címére (8840 
Csurgó, Széchenyi tér 2.), a 
borítékon feltüntetendő: a 
„3449/2010” azonosító szám, 
továbbá a „III. sz. felnőtt házior-
vosi pályázat”, 
– további információ kérhető: 
Rádics Lászlóné aljegyzőtől a 06 
(20) 912-9000-as telefonszámon 

    

*** 

    

Siófok Város K-R. 
főig. főorvosa 
8600 Siófok, 
Semmelweis u. 1. 

gyermekgyógyász szakorvos – szakirányú v., 
– rezidenseknek is, 
– cs: részletes sz.ö., 
– OONYI működési engedély 

– b: kiemelt, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– a jelentkezésnek nem felté-
tele a közalkalmazotti jogvi-
szony, 
– elhelyezés: orvos-nővér 
szállón biztosított, 
– pályázatok benyújtása: 
Varga Ferenc főig. főorvoshoz 
a K-R. címére (8600 Siófok, 
Semmelweis u. 1.) 

    

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

    

Tolna megye 
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Vas megye 

    

Veszprém megye 

    

Zala megye 
 

 

 

Praxisjog átadása 

 
Iván, Csáfordjánosfa, Csér, Répceszemere települések egészségügyi alapellátását biztosító, 1700 fős vegyes háziorvosi praxis Iván 
központtal, központi ügyelettel, a működtetési jog megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkező vállalkozó háziorvos 
részére ingyenesen átadó. 

Érdeklődni Linter Tibornál, Iván község polgármesterénél lehet a 06 (99) 388-057-es telefonon. 

 

 

 

Pályázati hirdetmények gyógyszerészi, gyógyszertári asszisztensi állásokra 
 

A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya II., Dózsa Gy. u. 77.) főigazgatója pályáza-
tot 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 tevé-
kenységben 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; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2010. október 22. 

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

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati felhívás a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapján is megtekinthe-
tő 2010. október 6-tól. 

Garzonházban férőhely biztosított. 

A pályázati anyagot a Főigazgatói Titkárságra (fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) dr. Fain András orvos 
igazgatóhoz kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.). A borítékra ráírandó: „Pályázat szakgyógyszerészi álláshely-
re”. Telefon: 06 (34) 515-470. 
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Dunavarsány Város Ö. 
Képv.-test 
2336 Dunavarsány, 
Kossuth L. u. 18. 

védőnő 
Ellátandó feladatok: 
– a területi védőnői ellátás-
ról szóló 49/2004. (V. 21.) 
ESzCsM rend.-ben, vala-
mint 
– az iskola-egészségügyi 
ellátásról szóló 26/1997. 
(IX. 3.) NM rend.-ben meg-
határozott védőnői felada-
tok 

– büntetlen előélet, 
– eü. főiskolai karon megszer-
zett védőnői okl. vagy ezzel 
egyenértékűnek elismert okl.,
– e: védőnői gy., 
– helyismeret, 
– cs: sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– iskolai v.-et igazoló biz. 
másolata, 
– referenciák 

– b: Kjt. alapján, 
– h: a megjelenéstől számított 15. 
nap, 
– e. h.: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– az állás betölthető: 2011. I.  
1-jétől, 
– a kinevezés határozatlan időre 
szól, 3 hónapos próbaidővel, 
– az Ö. szolg. lakást nem tud 
biztosítani, 
– pályázatok benyújtása: zárt 
borítékban Dunavarsány város 
polgármesteréhez (2336 
Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.), 
– a pályázat kiírója fenntartja 
magának a jogot a pályázat 
érvénytelenné és eredményte-
lenné nyilvánítására, 
– a pályázattal kapcsolatban 
érdeklődni lehet: Dunavarsány 
Város Ö. P. H.-ban a 06 (24) 521-
049-es telefonszámon 

    

*** 

    

Szent Erzsébet Kórház 
Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 
5100 Jászberény, 
Szelei út 2. 

OKJ ápoló (2) 
dietetikus 

 valamennyihez: 
– b: és lakásmegoldás szemé-
lyes megbeszélés alapján, 
– a szabályszerűen összeállított 
pályázat benyújtása  a K. címére 
(5100 Jászberény, Szelei út 2.), 
– a pályázatokról bővebb felvi-
lágosítást dr. Bálint Péter ügy-
vezető és Jánosiné Kiss Zsu-
zsanna mb. ápolási Ig. ad sze-
mélyesen vagy telefonon 

    

*** 
    

Poroszló Község Ö. 
3388 Poroszló, 
Fő u. 6. 

I. számú védőnői körzet 
(3388 Poroszló, Bajcsy-
Zsilinszky út 18.) 
körzeti védőnő 
A m.-körbe tartozó, illetve 
a megbízással járó lénye-
ges feladatok: a területi 
védőnői ellátáshoz és az 
iskola-eü.-höz kapcsolódó 
védőnői feladatok ellátása 

– főiskolán szerzett védőnői 
d., 
– büntetlen előélet, 
– cselekvőképesség, 
– e: felhasználói szintű MS 
Office (irodai alkalmazások), 
– védőnői m.-körben szerzett 
sz. tapasztalat, 
– pályakezdő, 
– cs: részletes sz.ö., 
– a szakirányú felsőfokú v.-et 
igazoló okirat másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagban 

– b: Kjt. szerint, 
– h: 2010. XI. 15., 
– e. h.: 2010. XI. 25., 
– a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan időre 
szól, újonnan létesített jogvi-
szony esetén –  a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § 
(4) bekezdésében foglaltak 
kivételével – 3 hónap próbaidő 
kikötésével, 
– teljes munkaidejű foglalkoz-
tatás, 
– a m.-kör legkorábban 2011. I. 
3-tól tölthető be, 
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foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez hozzájárul 

– a közalkalmazotti jogviszony 
fennállásának idejére – szükség 
esetén – az Ö. szolg. lakást 
biztosít, 
– pályázatok benyújtása: Po-
roszló község polgármeste-
réhez (székhelye: 3388 Porosz-
ló, Fő út 6.), 
– a pályázattal kapcsolatban 
további információ Szabó 
Lászlóné körjegyzőtől kérhető a 
06 (36) 553-041-es telefonszá-
mon, 
– a pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje: 
Poroszlói Újság 2010. október 
havi száma, 
– a munkáltatóval kapcsolatban 
további információ a 
www.poroszló.hu honlapon 
szerezhető 

 

 

 

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött 
vezetői és egyéb állásokra 
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TOVÁBBKÉPZÉS

A Budapesti CORVINUS Egyetem
KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET

(ISO 9001:2000 szabvány alapján minõsített intézet)
tájékoztatója

A BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet felvételt hirdet a 2011.
februárban induló, másoddiplomát adó közgazdasági szakirányú
továbbképzéseire és tanfolyami képzéseire.

Általános tudnivalók:
Az intézet közgazdasági szakirányú továbbképzésein szerez-
hetõ oklevelek a felsõoktatási törvényben rögzített felsõfokú
szakirányú szakképesítést tanúsítják.
Jelentkezési határidõ: 2010. október 31.
Jelentkezési lapot, tájékoztató füzetet, mely a továbbképzési le-
hetõségek általános tudnivalói mellett, szakonként részletesen
tartalmazza a képzés célját és tantervét, térítésmentesen a BCE
Közgazdasági Továbbképzõ Intézetnél (BCE KTI) lehet be-
szerezni.

Címünk: BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet
1085 Budapest VIII., Rigó u. 3.

Postacímünk: 1444 Budapest, Pf. 275 KTI
Honlapunk: http://kti.linett.hu

http://uni-corvinus.hu

Telefonszámaink: +36 (1) 216-4441, 216-4442 vagy 216-4443
E-mail címünk: kti@uni-corvinus.hu

Jelentkezési feltételek: Államilag elismert felsõfokú (alap, mes-
ter, illetve korábban egyetem, fõiskola) iskolai végzettség és szak-
képzettség. Jelentkezni a kiadott tájékoztatóban lévõ jelentkezési
lapon vagy az interneten letöltött jelentkezési lapon lehet. A tan-
folyami képzésekre a Tájékoztató füzetünkben közöltek szerint.
Képzési idõ: A szakirányú továbbképzések 2, 4 félévig tartanak. Et-
tõl való eltérést és a tanfolyamok képzési idejét a Tájékoztató füze-
tünk tartalmazza. A foglalkozások hetenként általában egy napot
vesznek igénybe és 9.40–18.00 óra között kerülnek megtartásra.
A felsõfokú szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél meg-
szerzésének feltételei: Az elõírt képzési és kimeneti követelmé-
nyek (az elõírt tanulmányi és vizsgakötelezettségek eredményes tel-
jesítése, szakdolgozat készítése, záróvizsga eredményes letétele)
teljesítése.
A kiadható oklevél tartalma az adott szak képzési és kimeneti kö-
vetelményeiben elõírtak szerint, az alapképzettségtõl és az el-
végzett szaktól függ.

2011-ben az alábbi közgazdasági szakirányú továbbképzési szakokra hirdetünk felvételt:

1. Elemzõ statisztikus szak
2. Nemzetközi gazdasági (és üzleti) kapcsolatok szak
3. Nemzetközi fejlesztéspolitikai

– nemzetközi versenypolitikai szak
4. Vezetési és szervezési szak
5. Marketing szak
6. Pénzügy szak
7. Agrár-közgazdasági szak
8. Vállalkozási menedzsment szak
9. Értékelemzõ szak

10. Környezeti menedzsment szak
11. Biztosítási szak
12. Személyügyi – emberierõforrás-menedzser – szak
13. Személyügyi – munkaügyi kapcsolatok – szak
14. Személyügyi – munkaerõ-piaci – szak
15. Jövõkutatás, elõrejelzés (stratégiaformálás) szak
16. Egészségügyi menedzsment szak

17. Belügyi gazdasági szak
18. Belügyi gazdaságvédelmi szak
19. Gyógyszerügyi menedzsment szak
20. Ingatlangazdálkodási szak
21. Állami ingatlangazdálkodási szak
22. Védelemgazdasági szak
23. Projektmenedzsment (fõvállalkozás) szak
24. Közigazgatás gazdálkodása és ellenõrzése szak
25. Közigazgatás gazdálkodás és informatika szak
26. Gazdaságpolitika szak
27. Felszámolási és vagyonfelügyeleti szak
28. Érdekérvényesítõ (lobbi) szak
29. Vezetési tanácsadás szak
30. Esélyegyenlõségi szak
31. Egészségügyi biztosítási szak
32. Ügyfélkapcsolati szak
33. Energiagazdálkodási szak

Gazdasági, szakképesítést nyújtó és céltanfolyamok
Gazdasági tanfolyamaink elsõsorban az aktuális gazdálkodási, pénzügyi, adózási és vezetési tudnivalókat tartalmazzák.
Szakképesítést nyújtó tanfolyamaink a rendeletileg elõírt követelményrendszer szerint épülnek fel, szakvizsgára készítenek fel, s ered-
ményes szakvizsga után képesítést tanúsító bizonyítványt adnak.
Külön megbízás alapján intézményeknél, gazdasági társaságoknál, vállalkozásoknál új munkakörök, feladatok szakszerû ellátását
segítõ céltanfolyamokat szervezünk.

2011-ben az alábbi tanfolyamokra hirdetünk felvételt:

1. Alapfokú értékelemzõ tanfolyam
intézménynél,
gazdasági társaságnál, vállalkozásnál

2. Esélyegyenlõségi szaktanfolyam
3. Direkt marketing tanfolyam
4. Társadalombiztosítási szakmai klub

BCE KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét

Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás
során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után
semmissé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást
szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi,
ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben
értelmezhetõ „harmadik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette
kutatócsoport, Kahler Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ –
jelentésében feltárja egyfelõl a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika
összefüggéseit, másfelõl az 1944 decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi
jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû
párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb
részletekbe menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini
birodalom, hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem
engedték a végrehajtó és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását?
Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a
politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és
ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet
támasztja alá.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

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

dr. Oros Paulina fordításában

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

A szerzõ huszonöt év alatt szinte tagjává vált a Kennedy családnak, akik leginkább mégis a
fõzõtudományát becsülték.

Ez a könyv a legemlékezetesebb eseményeken feltálalt fogások receptjeivel lepi meg az
olvasót, miközben kedves történetei rendhagyó memoárként a család mindennapjaiba is
betekintést adnak, kellemes kikapcsolódást kínálva mindenkinek, aki érdeklõdik hírességek
élete és szokásai iránt.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4200 forint áfával) ......... példányban, és kérem,
juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

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

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû kötetét

A könyv szerzõje, Dr. Elek Balázs PhD nem csupán sportvadász – vadászõsök leszármazottja –, hanem
egyúttal a Debreceni Ítélõtábla gyakorló büntetõbírája is, aki a könyvben nem csupán jogászok
számára gyûjtötte össze közérthetõ stílusban mindazon jogi elõírásokat, amelyek a vadászat
gyakorlása során büntetõjogi következményt vonhatnak maguk után. A szerzõ mûvét könnyen
érthetõvé teszi, amikor büntetõbírói tudását és tapasztalatát felhasználva konkrét esetekkel példázza
az általa leírtakat. A kötetben a szerzõ a vadorzókkal kapcsolatos magatartástól kezdõdõen, a
vadászbalesetek értékelésén keresztül, a kóbor állatok elpusztításáig bezárólag szinte minden olyan
eseményt feldolgoz, amelyekkel a gyakorlatban mind a hivatásos, mind a sportvadászok kapcsolatba
kerülhetnek.

A kötet 178 oldal terjedelmû, ára 3213 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû, 178 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3213 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

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

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és
gazdasági környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok
húzódnak meg. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos
Szerzõdés alapelvei csak néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás
tekintetében is iránymutatók lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a
gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv
széles körû nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai
megfontolásokat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens,
áttekinthetõ jogrendszer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek
magatartását, annak érdekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és
az európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami
alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció
„kulisszatitkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári
jogi és büntetõjogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a
politikusok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének
javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû könyvét

A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják,
egyetemenként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi
nyomozás kriminalisztikájához igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának
rövidített és egyszerûsített kivonata. A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász
számára azonban csaknem feleslegesnek mondható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy
nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontosságú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de
nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hangsúlyok a nyomozásnál, és máshová a
hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más szempontok vezérlik a
jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.

Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett
tevékenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi
fogalmazók, de bizonyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás
kriminalisztikai indíttatású elmélete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai
szemléletû értelmezése, a perbeszédek szerkesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias
fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 4305 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4305 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

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