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

A gyógyító-megelõzõ ellátások finanszírozásának 2010. november havi teljesítése:*
ezer Ft-ban

Megnevezés
2010. évi

tv. szerinti
elõirányzat

2010. évi
módosított
elõirányzat

Tárgyhónapot
megelõzõ idõszak

összesen

Tárgyhavi
kifizetés

(október)

Kifizetés
összesen

Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása

Praxisfinanszírozás 68 063 400,0 68 063 400,0 56 327 961,7 5 734 739,7 62 062 701,4

Eseti ellátás díjazása 511 300,0 511 300,0 470 672,9 47 184,0 517 856,9

Ügyeleti szolgálat 9 341 200,0 9 341 200,0 7 956 637,8 798 429,1 8 755 066,9

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyelet
ellátása összesen

77 915 900,0 77 915 900,0 64 755 272,4 6 580 352,8 71 335 625,2

Védõnõ, anya-, gyermek- és
ifjúságvédelem

Iskolaegészségügyi ellátás 1 856 000,0 1 856 000,0 1 546 639,1 154 680,4 1 701 319,5

Védõnõi ellátás 15 440 800,0 15 440 800,0 12 866 668,7 1 287 063,6 14 153 732,3

Anya-gyermek- és
csecsemõvédelem

450 500,0 450 500,0 376 036,6 37 729,1 413 765,7

MSZSZ: gyermekgyógyászat 121 600,0 121 600,0 101 333,1 10 133,5 111 466,6

MSZSZ: nõgyógyászat 96 300,0 96 300,0 80 250,0 8 025,0 88 275,0

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

17 965 200,0 17 965 200,0 14 970 927,5 1 497 631,6 16 468 559,1

3. Fogászati ellátás 22 264 400,0 22 264 400,0 18 553 331,2 1 855 534,4 20 408 865,6

Gondozóintézeti gondozás

Nemibeteg gondozás 263 500,0 524 200,0 436 119,0 43 076,4 47 195,4

Tüdõgondozás 1 045 700,0 2 116 300,0 1 766 200,8 178 696,3 1 944 897,1
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Megnevezés
2010. évi

tv. szerinti
elõirányzat

2010. évi
módosított
elõirányzat

Tárgyhónapot
megelõzõ idõszak

összesen

Tárgyhavi
kifizetés

(október)

Kifizetés
összesen

Pszichiátriai gondozás 542 200,0 1 072 400,0 889 623,7 90 528,6 980 152,3

Onkológiai gondozás 267 000,0 510 100,0 421 577,7 42 737,8 464 315,5

Alkohológia és drogellátás 181 600,0 336 600,0 280 304,4 28 151,7 308 456,1

4. Gondozóintézeti gondozás összesen 2 300 000,0 4 559 600,0 3 793 825,6 383 190,8 4 177 016,4

5. Betegszállítás, és orvosi
rendelvényû halottszállítás összesen

5 780 200,0 5 780 200,0 4 816 833,3 481 683,4 5 298 516,7

6. Mûvesekezelés 22 932 200,0 22 932 200,0 19 110 071,9 1 911 011,2 21 021 083,1

7. Otthoni szakápolás 3 678 100,0 3 778 100,0 2 915 626,7 299 953,7 3 215 580,4

8. Mûködési költségelõleg 1 000 000,0 1 000 000,0 139 393,9 -69 191,7 70 202,2

Célelõirányzatok

Bázisfinanszírozott fekvõbeteg
szakellátás

10 000,0 10 000,0 7 400,0 740,0 8 140,0

Méltányossági alapon történõ
térítések

39 200,0 39 200,0 24 851,0 0,0 24 851,0

Alapellátási vállalkozás támogatási
átalánydíj

376 700,0 276 700,0 175 251,8 13 491,1 188 742,9

Eseti kereset-kiegészítés fedezete 0,0 11 200 000,0 10 645 058,3 0,0 10 645 058,3

9. Célelõirányzatok összesen 425 900,0 11 525 900,0 10 852 561,1 14 231,1 10 866 792,2

10. Mentés 22 469 000,0 22 469 000,0 18 724 166,6 1 872 416,7 20 596 583,3

11. Laboratóriumi ellátás 20 538 900,0 20 538 900,0 17 118 613,3 1 710 117,7 18 828 731,0

Összevont szakellátás

Járóbeteg szakellátás 117 391 600,0 112 628 900,0 94 663 720,0 9 105 481,2 103 769 201,2

Fekvõbeteg szakellátás 408 100 200,0 399 353 300,0 344 761 690,1 30 624 491,5 375 386 181,6

– aktív fekvõbeteg szakellátás 350 787 400,0 337 857 900,0 288 735 171,2 25 547 135,5 314 282 306,7

– krónikus fekvõbeteg szakellátás 56 364 800,0 60 547 400,0 55 236 518,9 4 998 356,0 60 234 874,9

– fix díjjal finanszírozott ellátás (IM.
BVOP)

948 000,0 948 000,0 790 000,0 79 000,0 869 000,0

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

Rendkívüli kiadások 0,0 610 000,0 54 065,0 289 467,0 343 532,0

Speciális fin. fekvõbeteg 31 852 800,0 31 852 800,0 25 565 232,8 1 661 911,0 27 227 143,8

12. Összevont szakellátás összesen 557 362 300,0 544 512 700,0 465 062 673,1 41 681 350,7 506 744 023,8

13. Gyógyító-megelõzõ ellátás
céltartalék

3 000 000,0 2 390 000,0

ÖSSZESEN 757 632 100,0 757 632 100,0 640 813 296,6 58 218 282,4 699 031 579,0

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 757 632 100,0 757 632 100,0 640 813 296,6 58 218 282,4 699 031 579,0

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

Szakfeladat
Teljesítmény

mértékegysége
Teljesítmény
mennyisége

Ft/teljesítmény,
(alapdíj)

HSZ - ellátás pont 21 364 989 163,418

HSZ eseti ellátás eset 79 173 600,000

Iskolaorvosi ellátás pont 471 974 232,098

Védõnõi ellátás pont 3 362 751 273,266

Fogászati ellátás utopont 431 956 060 2,80169000

Beteg- és orv. rend. halottszállítás hasznos km 3 715 333 80,00

Laborkassza pont (lebegtett) 1 252 005 008 0,34595933

pont (fix) 846 269 556 1,46000000

Járóbeteg szakellátás + CT-MRI pont 7 364 900 516 1,46000000

Mûvesekezelés eset 94 872 21 965,86

– EPO eset 3 662 27 508,87

Házi szakápolás vizit 92 792 3 200

Otthoni hospice ellátás nap 10 154 3 840

Aktív fekvõbeteg ellátás súlyszám 172 933,45 146 000

Krónikus fekvõbeteg ellátás súlyozott ápolási nap 891 386,96 5 600

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 145/2010. (EüK. 22.) OTH közleménye
Piliscsév K-2 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Logicent Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/a.)- mint fenntartó és üzemeltetõ a

Piliscsév K-2 OKK számú kút vizének kizárólag palackozási célú - élelmiszerkénti- felhasználására „CLASS AQUA PILIS”

elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (415-7/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 146/2010. (EüK. 22.) OTH közleménye
Baracska B-23 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal az Aqua-Fontana Bt. Kocsmárszky Mátyás (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 184.)– mint

fenntartó és üzemeltetõ a Baracska B-23 OKK számú kút vizének kizárólag palackozási célú - élelmiszerkénti-

felhasználására „Marina” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi

(183-8/OTH/2010.).

***
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 147/2010. (EüK. 22.) OTH közleménye
Öttevény K-8 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Szigetköz Quelle Kft. (9153 Öttevény, Fõ u. 162.) – mint fenntartó és üzemeltetõ az

Öttevény K-8 OKK számú kút vizének kizárólag palackozási célú - élelmiszerkénti- felhasználására „DIAMANTINA”

elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (131/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 148/2010. (EüK. 22.) OTH közleménye
Pápa B-10 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Pápai Vízmû Zrt. (8500 Pápa, Vízmû u. 2.)- mint fenntartó a Pápa B-10 OKK számú

kút vizének kizárólag palackozási célú - élelmiszerkénti– felhasználására „Tapolcafõi Ásványvíz” elnevezéssel

természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (47-9/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 149/2010. (EüK. 22.) OTH közleménye
Berettyóújfalu B-44 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Mezei-VILL Kft. (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.) – mint fenntartó és üzemeltetõ a

Berettyóújfalu B-44 OKK számú kút vizének kizárólag palackozási célú - élelmiszerkénti– felhasználására „Kincs”

elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (535/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 150/2010. (EüK. 22.) OTH közleménye
Bakonysárkány K-4 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Phoenix Aqua Hungary Kft. (8083 Csákvár, Paulini B. u. 11.) – mint fenntartó és

üzemeltetõ a Bakonysárkány K-4 OKK számú kút vizének kizárólag palackozási célú - élelmiszerkénti- felhasználására

„Phoenix Aqua Ásványvíz” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi

(156-9/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 151/2010. (EüK. 22.) OTH közleménye
Üllõ B-71 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a DEET Daru Express Euro Trans Vegyesipari Kft. (2225 Üllõ, Mezõ u. 65.) –mint

fenntartó és üzemeltetõ az Üllõ B-71 OKK számú kút vizének kizárólag palackozási célú – élelmiszerkénti-

felhasználására „Aqua Optima” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi

(317-7/OTH/2010.).

***
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 152/2010. (EüK. 22.) OTH közleménye
Tápiószentmárton K-60 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés
használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Club D’Or Kft. (1097 Budapest, Vaskapu u. 9.) – mint fenntartó és üzemeltetõ az

Tápiószentmárton K-60 OKK számú kút vizének kizárólag palackozási célú - élelmiszerkénti- felhasználására „Kincsem

Aqua Ásványvíz” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (476-12/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 153/2010. (EüK. 22.) OTH közleménye
Tiszaújváros K-123 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a TiszaSzolg 2004 Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.) fenntartásában és

üzemeltetésében lévõ Tiszaújváros K-123 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására a természetes

ásványvíz használatát engedélyezi (443/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 154/2010. (Eü. K. 22.) OTH közleménye
Cegléd K-395 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát
engedélyezõ határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Cegléd K-395 OKK számú kút természetes ásványvíz tekintetében a természetes

ásványvíz megnevezés használatát engedélyezõ 126-2/Gyf/2009. számú határozatot az alábbiak szerint módosította:

a természetes ásványvíz neve: „VITALE”. Fenntartó és üzemeltetõ: German Zrt. (2700 Cegléd, Pesti út 200.)

(335-2/OTH/2010).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 155/2010. (EüK. 22.) OTH közleménye
Nemesgulács K-4 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát
engedélyezõ határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Nemesgulács K-4 OKK számú kút természetes ásványvíz tekintetében a

természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezõ 126/Gyf/2008. számú határozatot az alábbiak szerint

módosította: a természetes ásványvíz neve: „MOZAKVA plussz”. Fenntartó és üzemeltetõ: Mózakva Kft. (8284

Nemesgulács, 07/5 Hrsz.) (360/OTH/2010).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 156/2010. (EüK. 22.) OTH közleménye
Kisvárda B-237 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal az Idegenforgalmi és Szabadidõ Centrum Nonprofit Kft. (4600 Kisvárda, Flórián tér

5.) fenntartásában lévõ Kisvárda B-237 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz

megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (477-14/OTH/2010.).

***
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 157/2010. (EüK. 22.) OTH közleménye
Paks B-196 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Paks Város Önkormányzata (7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.) fenntartásában és

üzemeltetésében lévõ Paks B-196 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására a természetes ásványvíz

használatát engedélyezi (538/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 158/2010. (EüK. 22.) OTH közleménye
Szeged B-753 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Hunguest Hotels Zrt. (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) fenntartásában és

üzemeltetésében lévõ Szeged B-753 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására „DÓRA 2”

elnevezéssel a gyógyvíz megnevezés használatát engedélyezi (239-3/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 159/2010. (EüK. 22.) OTH közleménye
Mórahalom B-13 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Mórahalom Város Önkormányzata. (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.)

fenntartásában és üzemeltetésében lévõ Mórahalom B-13 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására

„Erzsébet-víz” elnevezéssel a gyógyvíz megnevezés használatát engedélyezi (431-3/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 160/2010. (EüK. 22.) OTH közleménye
Balatonfüred K-21 OKK számú kút természetes ásványvizének nyilvántartásból való törlésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Balatonfüred K-21 OKK számú kút vizét – belsõ (ivási célú) felhasználására-

természetes ásványvízzé minõsített vizét (engedély száma: 263/Gyf/2001.) törli a természetes ásványvizek

nyilvántartásából. (213/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 161/2010. (EüK. 22.) OTH közleménye
Fonyód B-35 OKK számú kút természetes ásványvizének nyilvántartásból való törlésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Fonyód B-35 OKK számú kút vizét – belsõ (ivási célú) felhasználására- természetes

ásványvízzé minõsített vizét (engedély száma: 55/Gyf/2005.) törli a természetes ásványvizek nyilvántartásából.

(205-3/OTH/2010.)
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A kiemelkedõen közhasznú Autizmus Alapítvány közleménye
2009. évi közhasznúsági jelentésérõl

Beszámolási idõszak: 2009. január 1-jétõl 2009. december 31-ig.

Fõvárosi Bíróság: 108/1990.04.09. 8.Pk.62.245/1

Adószám: 19010148-2-42

Székhelye: 1089 Budapest Delej u. 24–26.

Az Autizmus Alapítvány 2009. évi Közhasznúsági jelentésének fõ számadatai:

Mérleg fõösszeg: 145 181 eFt

Közhasznú bevétel: 143 981 eFt

Közhasznú kiadás: 145 983 eFt

Összes bevétel: 150 087 eFt

Összes kiadás: 147 601 eFt

Az Autizmus Alapítvány célja az általa mûködtetett központ az Autizmus Kutatócsoport szakmai munkájának

támogatása, tudományos, orvosi, pedagógiai, szociális stb. céljainak megvalósításáért. Az alapítvány a Kutatócsoport

szakmai céljainak megvalósításán-át támogatást kíván nyújtani az autista gyermekek serdülõk, felnõttek jobb

gondozását lehetõvé tevõ elméleti és gyakorlati feladatokhoz. Ennek keretében iskolát, országos hatókörû

ambulanciát, serdülõ/felnõtt intézményt mûködtet. Szakemberképzéssel, továbbképzéssel, ellátó intézmények

támogatásával, szakkönyv kiadással (Kapocs) igyekszik az ellátás szintjét országos szinten javítani. 2009-ben ezen

feladatok ellátására használata fel anyagi forrásait.

A részletes Közhasznúsági jelentés megtekinthetõ az Autizmus Alapítvány székhelyén munkaidõben.

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. Bohus Péter

orvos

sz.o.okl.
(kórbonctan-

kórszövettan)

OSZB 336/1990. november 5.
napjától

Dr. Kupper András

orvos

általános orvosi

diploma

SOTE 285/1991. november 10.
napjától

Dr. Urszán Albert

orvos

általános orvosi

diploma
SOTE 395/1984. november 22.

napjától

Megjegyzés: a táblázatban használt rövidítések jegyzéke:

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

= szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél

OSZB = Országos Szakképesítõ Bizottság

EFSZSZTB = Egészségügyi Felsõfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Tanács

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy 
a hirdetett állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthe-
tő. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik. 
A szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a 
tévesen, hiányosan vagy félreérthető módon 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 
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 
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 
tud. = tudományos
v. = végzettség
vez. = vezetés(e)
vez.gy. = vezetői/vezetési gyakorlat 
vizsg. = vizsgálat 
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Pályázati hirdetmények egyetemi oktatói, 
illetve egyetemi intézményekben betölthető egyéb állásokra 

 

A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

Semmelweis Egyetem (1085 Budapest VIII. ker., Üllői út 26.) pályázati felhívása. 

Munkahely: I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika (1083 Budapest, Bókay János utca 53–54.). 

Munkakör: klinikai szakorvos. 

Határozott időre szóló, teljes munkaidős kinevezéssel. 

Ellátandó feladatok: 
– klinikai laboratóriumi feladatok ellátása, koordinálása; 

– konzultatív tevékenység; 

– oktatási feladatok ellátása; 

– minőségbiztosítási feladatok ellátása; 

– vezető-helyettesi feladatok ellátása. 

Általános pályázati feltételek: 
– büntetlen előélet és cselekvőképesség; 

– általános orvosi diploma; 

– klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakvizsga; 

– jártasság hematológiai, mikrobiológiai vizsgálatok területén; 

– angol és/vagy német nyelv ismerete. 

A pályázathoz mellékelni kell: 
– a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– diploma (helyben) hitelesített másolata; 

– szakvizsga-bizonyítvány (helyben) hitelesített másolata; 

– nyelvvizsga-bizonyítvány (helyben) hitelesített másolata; 

– alap-, illetve működési nyilvántartásba vételi igazolvány (helyben) hitelesített másolata; 

– 1 db színes igazolványkép; 

– „Személyi adatlap” és „Nyilatkozat” (nyomtatványai beszerezhetők az egyetem Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóságán, 
vagy letölthetők a http://semmelweisegyetem.hu honlapról). 

A szabályszerűen összeállított pályázatot 2 példányban a Semmelweis Egyetem Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóságára 
(1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület földszint 1. szoba) kell benyújtani. 

A pályázatok benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlap-
ján történő publikálást (2010. december 3.) követő 30. nap. 

A pályázatok elbírálásának határideje: legkésőbb 2011. január 31. 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  
    

*** 
    
Kaposi Mór Oktató K. 
főig.-ja 
7400 Kaposvár, 
Tallián u. 20–32. 

Higiéniai és Közpi. Sterilizá-
ló O. 
osztályvezető főorvos 
Főbb feladatok: 
– a K.-szintű higiéniai rend 
ellenőrzése és betartatása, 
– a K.-i surveillance tev. ir.-a, 
– aktív részvétel az infekció-
kontroll-rendszerben 

– orv. d., 
– közegészségtan-járványtan 
vagy kórház-higiénikus és 
infekciókontroll szv., 
– cs: az osztályvezető főorvosi 
m.-körrel történő megbízáskor 
vagyonnyilatkozat-tétel válla-
lása, 
– részletes sz.ö., 
– a meghirdetett m.-kör ellátá-
sára vonatkozó sz. elképzelés, 
– a m.-kör ellátásához szüksé-

– b: Kjt. alapján, 
– h: a megjelenéstől számított 
15 napon belül, 
– a bizalmasan kezelt pályáza-
tok a benyújtási h.-t követően 
azonnal elbírálásra kerülnek, 
– a jogviszony időtartama: a 
kinevezés és a vez. megbízás 
határozatlan időre történik, 
– a foglalkoztatás jellege: 
teljes m.-idős, közalkalmazotti 
jogviszony, 
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A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    
ges iskolai v.-et, szk.-t tanúsító 
okiratok hitelesített másolata, 
– OONYI másolata, 
– nyilatkozat a vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettség 
vállalásáról, 
– 3 hónapnál nem régebbi e.b.,
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázatot a bírálóbizottság 
tagjai megismerhetik 

– a m.-kör 2011. I. 1-jétől 
betölthető, 
– pályázatok benyújtása: 
postai úton, a pályázatnak a 
Kaposi Mór Oktató K. címére 
(7400 Kaposvár, Tallián u. 20–
32.) megküldésével, 
– a pályázattal kapcsolatban 
információt ad: az Igazgatási 
és Humánpolitikai O. vezetője 
a 06 (82) 501-307-es telefon-
számon 

    
*** 

    

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. (4400 Nyíregyháza, Szent 
István u. 68.) tagvállalata, a Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres Uroló-
giai Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

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

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

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete;  

– tudományos fokozat. 

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

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok;  

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan;  

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

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

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

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet;  

– egészségügyikontrolling-szemlélet; 

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

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

– a jogszabályi rendelkezések, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyei, finanszírozási szerződés és az 
osztály Szervezeti Működési Szabályzat szerinti működésének biztosítása; 
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– a közvetlen irányítása alá tartozó munkatársak részére rendszeres képzések, továbbképzések tervezése, szervezése, ellenőrzé-
se; 

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

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

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

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

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

– az osztályon foglalkoztatott orvosok számára képzés, továbbképzés lehetőségének biztosítása, támogatása; 

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

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

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

– részvétel az osztály beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos terveinek, pályázatainak előkészítésében és megvalósításá-
ban; 

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

– felső vezetői utasítások, döntések végrehajtása, az osztály tevékenységét érintő jogszabályok betartása és betartatása. 

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

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján 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 megbízás próbaidőhöz kötött; 

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

– a pályázat elbírálásának határideje: 2011. jan. 31.; 

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

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

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Dóka 
Tünde humánpolitikai főosztályvezető – cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. – részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat 
az Urológiai Osztály osztályvezető főorvos pozícióra”. 

 
 
 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézeteinek 
pályázati hirdetményei 

 

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 – Somogy megye területén 

– megyei neurológiai szakfelügyelői cím elnyerésére – Somogy megye területén 

– megyei neurológiai szakfelügyelői cím elnyerésére – Baranya megye területén 

Feladat: a szakfelügyeletről szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendeletben foglaltak szerint. 
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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 
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Békéscsabai Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.) pályázatot hirdet orvos igazgatói állás betöltésére. 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: határozatlan időre szól. 

Az orvos igazgató feladata: a főigazgató közvetlen irányítása mellett az intézményben nyújtott orvosi és intézeti gyógyszeré-
szeti tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása a 43/2003. ESZCSM rendelet 10. § (2) megfelelően. 

Bérezés: a Kjt. és megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 
– orvosi diploma; 

– szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 év gyakorló orvosi tevékenység; 

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

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

Előnyt jelent: orvos-közgazdász szakképzettség, minőségirányítási vezetői ismeretek, közigazgatásban való jártasság. 

Csatolandó: 
– pályázati kérelem; 

– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettségeket igazoló okiratok másolata; 
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– szakmai vezetői koncepció; 

– működési nyilvántartás igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben jelenlegi munkaköréhez szükséges az erkölcsi bizonyítvány az 
erről szóló igazolás; 

– nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához, amennyiben jelenlegi munkaköréhez szükséges a vagyonnyilat-
kozat az erről szóló igazolás; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevők megismerhetik. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) hon-
lapján történő megjelenést követő 30. nap. Megjelenés: 2010. november 19. 

A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, dr. Becsei László főigazgató főorvosnak címezve (5600 Békéscsaba, Gyulai 
út 18.). Kérjük a borítékon feltüntetni „Orvos igazgatói pályázat”. 

A pályázat elbírálásának módja: személyes meghallgatás a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelelően. 

Az állás várhatóan betölthető: 2011. január 1.-től. 
    

*** 
    
Gróf Tisza István K. 
orv.-Ig.-ja 
4100 Berettyóújfalu, 
Orbán Balázs tér 1. 

Sebészeti Osztály 
osztályvezető főorvos 
A m.-körbe tartozó lényeges 
feladatok: 
– a Sebészeti O. és a járóbeteg-
szakrendelés feladatainak 
ellátása és ir.-a, 
– m.-körét jogszabályban, a 
meghatározott sz. kompetenci-
áknak megfelelően m.-köri 
leírás, sz. protokollok, irányel-
vek, módszertani útmutatók 
alapján látja el 

– orv. d., 
– szakirányú szv., 
– 10 éves szakorv. gy., 
– eü. menedzseri szk., 
– büntetlen előélet, 
– m.-köri eü. alkalmasság, 
– e: onkológiai szv., 
– vez. gy., 
– oktatói tev., 
– cs: orv. d., 
– szv.-t igazoló dokumentum 
másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– m.-köri eü. alkalmasság 
igazolása, 
– sz. és személyi önéletrajz, 
– rövid sz. program, az O. 
vez.-ére vonatkozó koncep-
ció, 
– működési nyilvántartás 
érvényesítéséről szóló hatá-
rozat, 
– OONYI másolata, 
– előadások, publikációk 
listája, 
– beleegyező nyilatkozat a 
pályázati elbírálásban részt 
vevők betekintési jogáról 

– b: Kjt. szerint, 
– h: 2010. XII. 23., 
– a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázó sze-
mélyes meghallgatása bizott-
ság előtt történik, 
– e. h.: 2011. I. 3., 
– a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes 
m.-idő, 
– a m.-kör betölthetőségének 
időpontja: 2011. I. 10., 
– pályázatok benyújtása: pos-
tai úton, a pályázatnak a K. 
címére (4100 Berettyóújfalu, 
Orbán Balázs tér 1.) történő 
megküldésével. Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azono-
sító számot, valamint a m.-kör 
megnevezését: „Sebész osz-
tályvezető főorvos” 

    
*** 

    
Főv. Ö. 
Szent Imre K. 
főig.-ja 
1115 Bp., 
Tétényi út 12–16. 

Pszichiátriai O. 
szakorvos m.-körbe 
 osztályvezetői főorvos beosz-
tásba 
A m.-körhöz kapcsolódó lénye-
ges feladatok: 
– személyesen irányítja és 
ellenőrzi az ambulancián és a 
fekvőbeteg O.-on folyó gyógyí-

– pszichiátriai szv., legalább 5 
éves vez. gy., 
– e: nyi., eredményes gazda-
sági tev., szakmenedzsment 
gy. és/vagy v., jártasság kl.-ai 
farmakológiai vizsgálatok-
ban, tud. fokozat, 
– cs: sz.ö., 
– d., szv .biz. hiteles másolata,

– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 21 
napon belül, 
– kiemelten jó m.-
körülmények, 
– pályázatok benyújtása: Főv. 
Ö. Szent Imre K. Humánpoliti-
kai Igazgatóság címére (1115 
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tó-megelőző-gondozó, vala-
mint a diagnosztikai m. szak-
szerűségét, 
– felügyeli a rezidensképzést, 
valamint szakorvosi feladatokat 
lát el 

– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot az elbírá-
lásban részt vevők megis-
merjék, 
– e.b. 

Bp., Tétényi út 12–16.), 
– a pályázattal kapcsolatosan 
érdeklődni lehet: Ronyecz 
Károlyné humánpolitikai Ig.-
nál a 464-8795-ös telefonszá-
mon 

    
*** 

    

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) pályázatot ír ki az 
580/2010. (XI. 4.) Kt. határozata, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézmé-
nyekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § a) pontja alapján a Csepeli Egészségügyi Szol-
gálat intézményvezetői feladatkörének ellátására határozott idejű – 2014. szeptember 30. napjáig szóló – magasabb vezetői 
munkakörrel történő betöltésére, melyre a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései al-
kalmazásával létesül munkaviszony. 

Feladat: Budapest XXI. kerület, Csepel lakossága egészségügyi alap- és szakellátási feladatainak működtetése, az önállóan 
gazdálkodó intézmény irányítása (intézményvezetői, munkáltatói feladatok ellátása, az intézmény alapító okiratában meghatá-
rozott tevékenységek ellátásának biztosítása, kapcsolattartás a fenntartóval stb). 

A munkavégzés helye: 1212 Budapest, Áruház tér 8. 

Pályázati feltételek: 
– 18. életévét betöltött magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendel-
kező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy; 

– orvosegyetemi szintű végzettség; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesí-
tés [e képesítés alól a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 4. §-ában foglaltak szerint adható felmentés]; 

– legalább ötéves vezetői gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– népegészségügyi szakterületen szerzett szakvizsga; 

– bármilyen klinikai szakvizsga; 

– klinikai/kórházi gyakorlati tapasztalat. 

A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program; 

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, illetve, hogy a pályázó a pályázati anya-
gában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Pályázati határidő: a pályázati hirdetménynek a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
(KSZK) honlapján való közzétételétől számított 30. nap, azaz 2010. december 31. 

A pályázat benyújtása: a pályázatot postai úton, a megjelölt határidőig történő postára adással, Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata polgármestere részére címezve (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) kell benyújtani. A pályázat tartalmával 
kapcsolatban részletesebb információ kérhető Morovik Attila alpolgármestertől a 06 (1) 427-6225-ös telefonszámon.  

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése b) pontjában foglaltaknak megfelelően a 
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság a pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül 
meghallgatja. 

A megbízás kezdő időpontja: a képviselő-testületnek a megbízásra vonatkozó döntését követő hónap első napja. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
– Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldala, a megjelenés ideje: 2010. december 1.; 

– Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (1211 Bp., Szent Imre tér 10.) hirdetőtáblája; 
– www.csepel.hu, www.budapest21.hu. 
    

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

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

– bőrgyógyászat szv., 
– legalább 5 éves, a szakterü-
leten szerzett gy., 
– vez. gy., 
– tud. munkásság, 
– tud. fokozat vagy megszer-
zésének 3 éven belül történő 
vállalása, 
– e: allergológia és kl.-i im-
munológia ráépített szv. 
– cs: részletes sz.ö., 
– tud. munkák, publikációk 
jegyzéke, 
– sz. koncepció, 
– d. másolata, 
– szv. biz.-ok másolata, 
– a működési nyilvántartásról 
érvényes igazolás, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b. vagy arról szóló nyilatko-
zat, hogy a pályázó ennek 
meglétéhez kötött m.-
körben dolgozik, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot az eljárás-
ban részt vevők megismer-
hetik, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul 

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

    
*** 

    

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete (2628 Szob, Szent Imre utca 12.) pályázatot ír ki Szob Város Önkormányzat 
Szakorvosi Rendelőintézete főigazgatói (magasabb vezető) álláshely betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Vezetői megbízatás időtartama: 5 év. 

Munkahely: Szob Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete (2628 Szob, Arany János utca 22.). 

Beosztás: főigazgató. 

Ellátandó feladatok:  
– szakorvosi rendelőintézet vezetésére és működésére vonatkozó részletes szakmai program kidolgozása, reformintézkedések 
hatásainak kezelése; 

– az intézmény irányítása, szervezeti egységei feladatainak meghatározása, összehangolása, ellenőrzése; 

– a szakorvosi rendelőintézet alapító okiratában meghatározott szakrendelések működtetése; 

– orvosszakmai irányelvek meghatározása, beruházási, felújítási tervek, uniós és egyéb szakmai pályázatok előkészítése, éves 
költségvetés elkészítése; 

– munkáltatói feladatok ellátása a szakorvosi rendelőintézet dolgozói vonatkozásában; 

– munkaköri leírásában meghatározott egyéb feladatok végrehajtása; 

– az egészségügyi és egyéb, az intézményt érintő jogszabályok és utasítások figyelemmel kísérése és végrehajtása. 

Pályázati feltételek: 
a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség; 
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b) egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képe-
sítés, valamint  

c) legalább ötéves vezetői gyakorlat; 

d) büntetlen előélet; 

e) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása. 

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. (Kjt.) törvény szerint. 

Az állás betölthető: 2011. február 1-jétől.  

A pályázathoz csatolni kell: 
– a szakorvosi rendelőintézet vezetésére és működtetésére vonatkozó részletes szakmai programot, figyelemmel a folyamatban 
lévő egészségügyi reformintézkedésekre is; 

– a végzettséget igazoló diploma, oklevél másolatát; 
– a részletes önéletrajzot; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– a pályázónak az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai helyzetelemzésére épülő fejlesztési programját; 

– nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályban rögzített bizottságok, képviselő-
testület megismerje. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet: 
– felhasználói szintű számítógépes ismeret; 

– idegennyelv-tudás. 

A pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapján (2010. december 15.) 
történő megjelenéstől számított 30 napon belül írásban kell benyújtani Szob város polgármesteréhez, Szőke Istvánhoz (Szob 
Város Polgármesteri Hivatal 2628 Szob, Szent Imre utca 12.) az előírt feltételek dokumentálása, illetve csatolása mellett.  

A pályázatot lezárt borítékban „Főigazgatói pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot a Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott előké-
szítő bizottság véleményezi. A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen is meghallgatja. A pályázat 
elbírálására a benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen kerül sor. A pályáztató a pályázat eredményte-
lenné nyilvánításának jogát fenntartja.  

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítást Kempfné Dudás Hilda jegyzőnél a 06 (27) 570- 580-as számon lehet kérni. 

A pályázat további közzétételének helye: 
– Szob város honlapja (www.szob.hu)  

– Szob Város Polgármesteri Hivatalában elhelyezett hirdetőtáblán  

– Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapja (www.kszk.hu)  

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

 

*** 

 

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete (2628 Szob, Szent Imre utca 12.) pályázatot ír ki Szob Város Önkormányzat 
Szakorvosi Rendelőintézete orvos igazgatói (magasabb vezető) álláshely betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

Vezetői rnegbízatás időtartama: 5 év.  

Munkahely: Szob Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete (2628 Szob, Arany János utca 22.). 

Beosztás: orvos igazgató. 

Az orvos igazgató feladatkörébe tartozik — az igazgató közvetlen irányítása mellett — a szakorvosi rendelőintézetben nyújtott 
orvosi tevékenységek felügyelete és a tevékenységek összehangolása, ennek keretében különösen: 

– az egészségügyi dokumentáció vezetése, szabályszerűségének biztosítása és felügyelete; 

– betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése;  

– a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés;  
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– az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése; 

– a szakorvosi rendelőintézet higiénés rendjének biztosítása és felügyelete;  

– a rendelőintézetben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos minőség-ellenőrzése;  

– a szakorvosi rendelőintézetben az orvosi, asszisztensi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésé-
nek megszervezése és felügyelete; 

– a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott további feladatok ellátása; 

– pályázati kiírások figyelemmel kisérése, megismerése, illetve közreműködés a pályázatok elkészítésében. 

Pályázati feltételek: 
a) orvostudományi egyetemi végzettséggel, szakorvosi képesítéssel, valamint legalább öt év gyakorló orvosi tevékenységgel, 

b) egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett 
képesítéssel vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel, valamint  

c) legalább hároméves vezetői gyakorlattal  

rendelkezik; 

d) büntetlen előélet; 

e) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása. 

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

Az állás betölthető: 2011. február 1. napjától. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– a szakorvosi rendelőintézet vezetésére és működtetésére vonatkozó részletes szakmai programot, figyelemmel a folyamatban 
lévő egészségügyi reformintézkedésekre is;  

– a végzettséget igazoló diploma, oklevél másolatát; 

– MOK-tagság igazolását (ha tagsági viszonnyal rendelkezik);  

– Orvosok Országos Nyilvántartásba Vételről szóló igazolvány másolatát; 

– részletes önéletrajzot; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;  

– a pályázónak az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai helyzetelemzésére épülő fejlesztési programját; 

– nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályban rögzített bizottságok, képviselő-
testület megismerje. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet: 
– felhasználói szintű számítógépes ismeret; 

– röntgendiagnosztika-ultrahang szakorvosi vagy 

– sebész-traumatológus szakorvosi végzettség;  

– idegennyelv-tudás. 

A pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapján (2010. december 15.) 
történő megjelenéstől számított 30 napon belül írásban kell benyújtani Szob város polgármesteréhez, Szőke Istvánhoz (Szob 
Város Polgármesteri Hivatal 2628 Szob, Szent Imre utca 12.) az előírt feltételek dokumentálása, illetve csatolása mellett. 

A pályázatot lezárt borítékban, „Orvos igazgatói pályázat” megjelöléssel kell benyújtani. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot a Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott előké-
szítő bizottság véleményezi. A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen is meghallgatja. A pályázat 
elbírálására a benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen kerül sor. A pályáztató a pályázat eredményte-
lenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítást Kempfné Dudás Hilda jegyzőnél a 06 (27) 570-580-as számon lehet kérni. 

A pályázat további közzétételének helye: 
– Szob Város honlapja (www.szob.hu), 

– Szob Város Polgármesteri Hivatalában elhelyezett hirdetőtáblán, 

– Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapja (www.kszk.hu). 

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

*** 
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Tapolcai K. Eü. Nonprofit Kft. 
ügyvezető Ig.-ja 
8300 Tapolca, 
Ady Endre u. 1–3. 

Belgyógyászati O. 
osztályvezető főorvos 
Feladata: az O. sz. munkájának 
szervezése, ir.-a, koordinálása 

– szk., 
– legalább 10 éves sz. tapasz-
talat, 
– e: gasztroenterológiai vagy 
kardiológiai szv., 
– cs: részletes sz.ö., 
– tud. tev. jegyzéke, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– képesítést igazoló okirat (d. 
másolat, szv. biz. másolat), 
– OONY-ba vételt igazoló 
másolat, 
– működési nyilvántartásba 
vétel igazolása, 
– továbbá hozzájárulási 
nyilatkozat a pályázati anyag 
elbírálásában részt vevők 
betekintési jogához 

– b: megegyezés szerint, 
– h: 2010. XII. 15., 
– e. h.: a jelentkezéstől számí-
tott 10. nap, 
– az állás betölthető: 2011. I. 1-
jétől, 
– szükség esetén lakás meg-
oldható, 
– pályázatok benyújtása: pos-
tai vagy elektronikus úton a 
következő címre: Tapolcai K. 
Eü. Nonprofit Kft., dr. Flórián 
Csaba ügyvezető Ig. részére, e-
mail: 
titkarsag@tapolca.korhaz.hu, 
– t: 06 (87) 412-446 

    
*** 

    

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (2600 Vác, Március 15. tér 11.) pályázatot hirdet a Jávorszky Ödön Városi Kórház 
főigazgatói munkakörének betöltésére. 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól (munkaviszonnyal együtt). 

A munkavégzés helye: Jávorszky Ödön Városi Kórház 2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3. 

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

– önálló költségvetési szervként működő intézmény teljes munkaidőben történő vezetése; 

– az intézmény középtávú stratégiai programjának menedzselése. 

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

Pályázati feltételek: 
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség; 

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

– legalább ötéves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést, tudományos munkásságot igazoló okiratok hiteles másolatai; 

– a munkakör ellátására vonatkozó vezetői koncepció, szakmai program; 

– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– pályázati feltételként előírt vezetői gyakorlat igazolása; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez,  

– az állás elnyerése esetén a 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyi-
latkozat; 

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

A munkakör betölthetőségének időpontja: a képviselő-testületi döntést követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 22. 
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A pályázatok benyújtásának módja: a pályázati anyagot egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani Fördős Attila pol-
gármester címére (Vác Város Polgármesteri Hivatal 2600 Vác, Március 15. tér 11.). A borítékon fel kell tüntetni: „Jávorszky Ödön 
Városi Kórház főigazgatói pályázat”. 

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

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– www.kszk.gov.hu 2010. november 23. 

– www.vac.hu 2010. november 18. 

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

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

Kardiológiai O. 
osztályvezető főorvos 

– szakirányú szk., 
– kardiológia területén szer-
zett, minimum 1–3 éves vez. 
tapasztalat,  
– 5 év feletti tapasztalat, 
– UH jártasság 
– tud. munkásság, 
– felhasználói szintű informa-
tikai rendszerismeret, 
– büntetlen előélet, 
– cs: részletes sz.ö., 
– egyetemi d. hiteles másolata,
– 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 szerve-
zési, vez. elképzelések, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot a pályázat 
elbírálásában részt vevők 
megismerhessék 

– b: Kjt., valamint megállapo-
dás szerint, 
– h: 2011. I. 20., 
– az állás 2011. II. 1-jén tölthe-
tő be, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Molnár Csaba mb. főig.-hoz a 
K. címére (2600 Vác, Argenti 
Döme tér 1–3.) 
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Budapest 

    

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet főigazgatója (1096 Budapest, Haller u. 29.) pályázatot hirdet radiológus 
szakorvos munkakörbe, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel. 

Pályázati feltételek: 
– orvosi diploma; 

– radiológiai szakvizsga; 

– büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság. 
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A munkakör betölthető részmunkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, valamint szabadfoglalkozású jogviszony, egyéni vállal-
kozói jogviszony keretében, teljes- és részmunkaidőben egyaránt. Pályakezdő is lehet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– a pályázó részletes szakmai önéletrajza; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata; 

– OONYI igazolása; 

– a szakmai gyakorlatokat igazoló okiratok; 

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

A pályázat benyújtásának feltétele: a pályázati feltételekben leírt okiratok csatolása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései alapján, 
illetve megegyezés alapján kerül sor, a juttatások tekintetében a kollektív szerződés rendelkezései az irányadóak. 

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

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot írásban, zárt borítékban, három példányban (egy eredeti, két máso-
lat) kell benyújtani dr. Ofner Péter főigazgatóhoz (1096 Budapest, Haller u. 29.), „Radiológus szakorvosi pályázat” megjelöléssel. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje: a pályázat elbírálásának határideje a bírálóbizottság véleményét követő 
10. nap. A pályázati anyagok titkosan kezelendők. 

A munkakör betöltésének időpontja: az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető. 
 
    

*** 
    
Főv. Ö. 
Szent Imre K. 
főig.-ja 
1115 Bp., 
Tétényi út 12–16. 

Neurológiai O. 
neurológus szakorvos 

– orv. d., 
– neurológiai szv. előtt álló 
orvosnak is, 
– e: neurológiai szv., 
– cs: sz.ö., 
– orv. d. és szv.biz. másolata, 
– e.b. 

– b: Kjt. feletti, 
– kiemelt ügyeleti díjazás, 
– az állás azonnal betölthető, 
– érdeklődni lehet: dr. Harcos 
Péter osztályvezető főorvosnál 
vagy helyettesénél (1115 Bp., 
Tétényi út 12–16.), 
– t: 464-8634 

    
*** 

    

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. (1183 Budapest, Thököly út 3.) 
ügyvezető igazgatója pályázatot hirdet teljes állású reumatológus szakorvosi feladatkör betöltésére. 

Pályázati feltételek: 
– reumatológiai szakvizsga; 

– büntetlen előélet. 

Feladat: 
– heti 5×6 óra reumatológiai szakrendelés ellátása. 

A jelentkezéshez csatolandó: 
– szakmai önéletrajz; 

– a végzettséget igazoló okiratok másolata. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

A jelentkezési anyagokat dr. Juhász Ágnes szakellátásigazgató-helyetteshez kell benyújtani a megjelenéstől számított 15 napon 
belül. 
Cím: 1183 Budapest, Thököly út 3., e-mail: juhasz.agnes@18euszolg.hu., t.: 06 (1) 297-1210/179-es mellék. 
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Baranya megye 

    

A Szigetvári Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató Kft. (7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.) pályázatot hirdet az alábbi szakterületekre: 

Reumatológiai szakrendelés ellátására reumatológus szakorvos részére. 

Fül-orr-gégegyógyász szakrendelés ellátására fül-orr-gégész szakorvos részére. 

aneszteziológus-intenzív terápiás szakorvos részére. 

Mozgásszervi és neurorehabilitációs osztály (70+10 ágyas) szakorvosi ellátására reumatológus szakorvos, mozgásszervi reha-
bilitációs szakorvos részére. 

Neurológia osztály (25 ágy) szakorvosi ellátására neurológus szakorvos részére. 

Pályázati feltételek: 
– szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okirat másolata; 

– erkölcsi bizonyítvány. 

Bér: megegyezés szerint, lakástámogatás biztosított. 

Az állás azonnal betölthető. 

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

A pályázatokat az alábbi címre kérjük: 
Szigetvár-Med Nonprofit Kft., Kovács Róbert ügyvezető, 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7. t.: 06 (73) 500-501. 
    

Bács-Kiskun megye 
    

Békés megye 
    

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
    
Legyesbénye Község Ö. 
3904 Legyesbénye, 
Rákóczi u. 82. 
 

Háziorvosi Szolgálat 
(Legyesbénye, Rákóczi u. 67.) 
háziorvos 

– háziorvosi szv., 
– büntetlen előélet, 
– cs: iskolai v.-et igazoló okirat 
másolata, 
– részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat a pályázati anyag 
kezeléséről, 
– háziorvosi alkalmassági 
igazolás 

– b: Kjt., illetve vállalkozói jog-
viszony esetén MEP-szerződés 
szerint, 
– h: 2011. I. 24. (a KSZK-
portálon közöltek szerint), 
– e. h.: 2011. I. 31., 
– az állás betölthető: 2011. III. 
1-jétől, 
– a kinevezés határozatlan 
időre szól, 
– közalkalmazotti vagy vállal-
kozói jogviszonyban, 
– pályázatok benyújtása: 
Hlivják László polgármesterhez 
az Ö. címére (3904 
Legyesbénye, Rákóczi u. 82.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni 
az azonosító számot: 2-
18/2010., valamint a m.-kör 
megnevezését: „Háziorvos” 
– t/f.: 06 (47) 368-212 

    
Csongrád megye 

    
Fejér megye 

    
Győr-Moson-Sopron megye 

    
Lumniczer Sándor K-R. 
főig.-ja 
9330 Kapuvár, 

rehabilitációs szakorvos 
A m.-körbe tartozó lényeges 
feladatok: betegellátó m. az I. 

– szakorvosjelöltnek is, 
– szk. (szakorvos jelentkezése 
esetén) 

– kérjük a borítékon feltüntetni 
a KSZK pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot (24-
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Lumniczer Sándor u. 10. Belgyógyászati (angiológiai) 

és Mozgásszervi Rehabilitáci-
ós O.-án 

mindkettőhöz: 
– orv. egyetemen szerzett d., 
– büntetlen előélet, 
– felhasználói szintű MS Office 
(irodai alkalmazások) számító-
gépes ismeret, 
– cs: sz.ö., 
– orv. d., sz.o. okl. fénymásola-
ta, 
– OONYI másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– hozzájárulás ahhoz, hogy a 
pályázat elbírálásában részt 
vevők a pályázati anyagot 
megismerjék, valamint hozzá-
járulás a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez 

20/2010), valamint a m.-kör 
megnevezését: „Rehabilitációs 
szakorvos vagy szakorvosjelölt”
mindkettőhöz: 
– b: Kjt. alapján, illetve meg-
egyezés szerint, 
– h: 2010. XII. 21., 
– e. h.: 2010. XII. 23., 
– a KSZK-megjelenés dátuma: 
2010. XI. 22., 
– a pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a pályázatok elbírálá-
sára összehívott bizottság 
értékeli a h.-ben érkezett, ki-
írásnak megfelelő pályázatokat, 
jegyzőkönyvet készít, értesíti a 
pályázaton részt vevőket az 
eredményről, 
– a pályáztató a pályázat ered-
ménytelenné nyilvánításának 
jogát fenntartja, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes 
m.-idős közalkalmazotti jogvi-
szony keretében (megegyezés 
szerint megbízási szerződés 
vagy vállalkozói jogviszony 
keretében), 
– a m.-kör a pályázatok elbírá-
lását követően azonnal betölt-
hető, 
– szolg. lakás megbeszélés 
tárgya, 
– a pályázatok benyújtása: 
postai úton, Lumniczer Sándor 
K-R. címére (9330 Kapuvár, 
Lumniczer Sándor utca 10.), 
– a pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt dr. 
Benedek Zoltán főig. nyújt az 
596-501-es telefonszámon, 
– a pályázati kiírás további 
közzétételének helye:  
KSZK honlapja: 
www.kszk.gov.hu,  
az I. honlapja: 
www.lumniczerkorhaz.hu, 
Kapuvár város honlapja: 
www.kapuvar.hu 

    
 belgyógyász szakorvos 

A m.-körbe tartozó lényeges 
feladatok: betegellátó m. az I. 
Belgyógyászati (angiológiai) 
és Mozgásszervi Rehabilitáci-
ós O.-án és/vagy Krónikus 
Belgyógyászati O.-án 
 

– szk., 
– e: angiológiai jártasság 

– kérjük a borítékon feltüntetni 
a KSZK pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot (24-
19/2010), valamint a m.-kör 
megnevezését: „Belgyógyász 
szakorvos”, 
 

    
Hajdú-Bihar megye 
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Heves megye 

    
Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. 
3000 Hatvan, 
Szepes Béla u. 2. 

Egészségügyi Szolgáltatási 
Divízió 
(Hatvan, Balassi Bálint út 16.) 
szülész-nőgyógyász szakorvos 

– szülész-nőgyógyász szv., 
mindkettőhöz: 
– magyar vagy honosított orv. 
d., 
– cs: szv.biz. másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi e.b.

mindkettőhöz: 
– b: megállapodás szerint, 
– m.-idő és jogviszony: megál-
lapodás szerint, 
– az állás a pályázatok elbírálá-
sa után azonnal betölthető, 
– pályázatok benyújtása és 
részletes információ: dr. Rosta 
Ildikó orv.-Ig. (3000 Hatvan, 
Balassi B. út 16.), 
– t: 06 (37) 346-464 

    
 aneszteziológiai és intenzív 

terápiás szakorvos 
– aneszteziológiai és intenzív 
terápiás szv. 

 

    
Jász-Nagykun-Szolnok megye 

    

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5130 Jászapáti, Velemi Endre. út 2.) pályázatot ír ki a IV. számú házi-
orvosi körzetében felnőtt háziorvosi feladatok ellátására. 

A pályázónak feladatát vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott felnőtt körzetben kell ellátni. 

Praxishoz bejelentkezett betegszám: l500 fő. 

115 fő az idősotthoni beteg (jelenleg: 90 000Ft/hó). Ez vállalható mellékállás. 

Központi orvosi ügyelet mindennap működik, a részvétel önkéntes. 

A praxisjog ingyenes, a praxis tárgyieszközfelszerelés-készlete térítésmentesen kerül átadásra, a jelenlegi nővér továbbfoglal-
koztatása feltétel. 

Új központi rendelő, évek óta számítógépen vezetett praxis. 

Szolgálati lakás megoldható. 

Az állás betöltésének feltételei: 
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltéte-
lek; 

– büntetlen előélet; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásába vételének igazolása; 

– háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása; 

– személygépkocsi és vezetői engedély. 

Előnyben részesül, aki legalább 2 év szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

A pályázathoz csatolandó: 
– részletes személyi és szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– végzettséget és szakirányú végzettséget, valamint szakvizsgákat igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata; 

– működési jog meglétét igazoló okirat másolata; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásába vételének igazolása; 

– nyilatkozat, a pályázó hozzájárulása, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, és abba bete-
kinthetnek; 

– vezetői engedély és forgalmi engedély másolata. 

A megbízás időtartama: az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, melyben a 
felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik. 

A pályázatokat „Háziorvosi pályázat” megjelöléssel ellátva az önkormányzat címére (5130 Jászapáti, Velemi Endre út 2.) kell 
írásban benyújtani a megjelenést követő 30 napon belül.  

Elbírálás: a benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen, amelyen a személyes megjelenés ajánlott. 

Az önkormányzat fenntartja a pályázat eredménytelenségének megállapításához fűződő jogot. 
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Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 

További tájékoztatást dr. Völgyi István alpolgármester, háziorvostól kérhető a 06 (30) 983-8733-as telefonszámon. 
    

Komárom-Esztergom megye 
    

A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) főigazgatója pá-
lyázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre: 

Aktív Fekvőbeteg Osztályára: 
Belgyógyász-kardiológus, belgyógyász-gastroenterológus, onkológus, idegsebész, tüdőgyógyász, traumatológus, neurológus, pszi-
chiáter szakorvosok részére. 

Sebész szakorvos részére határozott időre, várhatóan 1 éves időtartamra. 

Krónikus Fekvőbeteg Osztályára: 
Tüdőgyógyász, neurológus, pszichiáter, belgyógyász vagy gerontológus szakorvosok részére. 

Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: 
Radiológus, nukleáris medicina (részmunkaidőben) 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 képesítésének megfelelő szakorvosi tevékenység végzése. 

A pályázatokra elsősorban szakorvosok jelentkezését várjuk, de jelentkezhetnek szakvizsga előtt állók is. 

A jelentkezéshez csatolandók: 
– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat, 

– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 

– OONYI-könyv másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi); 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– előadások, publikációk listája; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2010. december 27. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt 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. december 8-tól. 

Garzonházban férőhelyet biztosítunk. 

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

A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”. 
 
    

Nógrád megye 
    

Bátonyterenye Város Önkormányzata (3070 Bátonyterenye, Városház út 2.) pályázati hirdetménye. 

Munkahely és munkakör megnevezése: 7. sz. Háziorvosi Szolgálat (3070 Bátonyterenye, Dózsa György út 8.). 
Felnőtt háziorvos – területi ellátási kötelezettséggel, ügyeleti ellátásban való részvételi lehetőséggel, vállalkozási formában az 
önkormányzattal kötött megállapodás szerint vagy közalkalmazotti jogviszony létesítésével. 
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Pályázati feltételek: 
– a háziorvosi és házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 11. § (1)–(2) bekezdése 
szerinti képzettségi előírásoknak való megfelelés; 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv., valamint a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben rögzített működési jog 
megszerzése; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 
– diploma hiteles másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló irat másolata; 

– működtetési jogról szóló határozat másolata; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásába vételről szóló dokumentum másolat; 

– hozzájárulás a pályázati anyag megismeréséhez az elbírálásban részt vevőknek; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésén történjen. 

Juttatások, egyéb információk: 
– a pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30. nap, 

– a pályázatot a benyújtási határidő leteltét követően a képviselő-testület bírálja el; 

– az állás vállalkozás esetén az elbírálást követően azonnal betölthető; 

– a pályázatok benyújtása: Nagy-Majdon Józsefhez, Bátonyterenye város polgármesteréhez, 3070 Bátonyterenye, Városház út 2. 
(A borítékra kérjük ráírni „Háziorvosi pályázat”), 

– vállalkozás esetén az önkormányzat a rendelőt és az alapfelszerelést térítésmentesen biztosítja; 

– közalkalmazotti jogviszony esetén bérezés és egyéb juttatás a Kjt. szerint; 

– további információ kérhető: Kovács Sándornétól, Szociális és Egészségügyi Osztály vezetőjétől, 3070 Bátonyterenye, Városház 
út 2. t: 06 (32) 353-877/111 mellék. 
    

Pest megye 
    

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház főigazgató főorvosa (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.) felvételt hirdet belgyógyász, sürgős-
ségi orvostan, oxyológus, aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvosok vagy szakvizsgával még nem rendelkező, sürgősségi 
szemléletű orvosok számára a Sürgősségi Betegellátó Osztályára. Az Osztály az oxyológia- és sürgősségiorvostan-képzés 
szakvizsga gyakorlataira akkreditált. 

Feladat: a sürgősségi beutalt betegek elsődleges ellátása, differenciáldiagnosztika megszervezése. 

Pályázati feltételek: 
– belgyógyász vagy sürgősségi orvostan vagy oxyológia vagy aneszteziológia és intenzív terápiás szakvizsga, illetve szakorvos-
képzésben való részvétel (szándéka); 

– büntetlen előélet. 

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

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– működési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

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

Az osztályon kiemelt bérezés van. Havonta átlagosan tizennégy (9 nappali, 5 éjszakai) 12 órás műszakot kell ellátni, a többi (16 
nap) szabadnap. 

Az állások az elbírálást követően azonnal betölthetőek. Szálláslehetőség a kórház területén elhelyezkedő nővérszállón biztosított. 

A pályázati anyagokat dr. Bedros J. Róbert PhD főigazgató főorvoshoz kell benyújtani a megjelenéstől számított 15 napon belül. 
Cím: 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. E-mail: foigtitkar@florhosp.hu. 
    

*** 
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Tápiógyörgye Községi Ö. 
Képv.-test. 
2767 Tápiógyörgye, 
Szent István tér 1. 

11. számú háziorvosi körzet
háziorvos 
– vegyes háziorvosi praxis, 
– közalkalmazotti vagy vállal-
kozói jogviszony keretében, 
– területi ellátási kötelezett-
séggel (a háziorvosi körzetben 
az ellátottak száma:1690 fő) 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerint képesítés és az ott, 
valamint a 18/2000. (II. 25.) 
Korm. rend.-ben előírt feltéte-
lek megléte, 
– háziorvostan szk. vagy 
háziorvostan licencvizsga 
megléte, 
– büntetlen előélet, 
– saját tulajdonú gépkocsi és 
vez. engedély a terület ellátá-
sához, 
– cs: 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– d. hiteles másolata, 
– részletes sz.ö., 
– szk.-t tanúsító okiratok má-
solata, 
– háziorvosi alkalmasság 
meglétét igazoló okmány 
másolata, 
– hozzájárulás a pályázati 
anyag elbírálásában részt 
vevőknek a megismeréshez, 
– saját személygépkocsi és 
vez. engedély meglétét igazo-
ló okirat másolata 

– b: (közalkalmazotti foglalkoz-
tatás esetén) Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
15. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 30 
napon belül, 
– a háziorvosi tev. a pályázat 
elbírálását követően azonnal 
megkezdhető, 
– a szerződés időtartama: hatá-
rozatlan időre, 
– szükség esetén szolg. lakás 
biztosítható, 
– pályázatok benyújtása: Varró 
István polgármesterhez a P.H. 
címére (2767 Tápiógyörgye, 
Szent István tér 1.), 
– érdeklődni lehet: Varró István 
polgármestertől az Ö. címén, t: 
06 (53) 383-001, Molnár Anikó 
jegyzőtől az Ö. címén, t: 06 (53) 
383-111 

    
Somogy megye 

    
Siófok Város K-R. 
főig. főorvosa 
8601 Siófok, 
Semmelweis u. 1. 

Belgyógyászati O. 
orvos (3) 

– belgyógyászati szv., 
– szv. előtt álló orvosnak is 

– b: kiemelt, 
– elhelyezés: orvosszállón, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Varga Ferenc főig. főorvosnak, 
Siófok Város K-R. címére (8601 
Siófok, Semmelweis u. 1.) 
– t: (84) 310-510 

    
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

    

Nyírparasznya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet (4822 Nyírparasznya, Szabadság u. 10.) vegyes 
körzet háziorvosi állás, központi ügyeletben való részvételi kötelezettséggel, közalkalmazotti vagy vállalkozás formájában tör-
ténő betöltésére. 

Pályázati feltételek: 
– 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte; 

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

– képzettséget igazoló okiratok másolata; 

– OONY-ba vételről igazolás; 

– részletes szakmai önéletrajz. 

Az állás elfoglalásának ideje: 2011. február 1-jétől. 

Az elbírálás határideje: a pályázatról a képviselő-testület a határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen dönt. 

Az elbírálás módja: a képviselő-testület a pályázókat személyesen meg kívánja hallgatni. 

Egyéb juttatás: szolgálati lakás biztosított. 

A pályázat benyújtása: Szabó János polgármesterhez (4822 Nyírparasznya, Szabadság u. 23., t: 06 (44) 385-175). 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon való megjelenés dátuma: 2010. november 18. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 31. 

Érdeklődni lehet Szabó János polgármestertől a 06 (44) 385-175-ös telefonszámon. 
    

Tolna megye 
    

Vas megye 
    

Veszprém megye 
    

Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u 12.) pályázatot hirdet 

1. a Pápa 4. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet területi ellátási kötelezettségű házi gyermekorvosi feladatainak 
vállalkozási vagy gazdasági társasági formában történő ellátására. 

A körzet ellátottainak száma: 1035 gyermek. 

Pályázati feltételek: 
– a házi gyermekorvosi tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokban [2000. évi II. törvény, 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, 
18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet] előírt feltételek teljesítése; 

– a működtető a feladatait az önkormányzat tulajdonában álló – térítésmentesen rendelkezésére bocsátott – rendelőhelyiség-
ben látja el feladatellátási szerződés alapján; 

A pályázat benyújtása: a pályázatot dr. Kovács Zoltán polgármesternek 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A borí-
tékra rá kell írni: „Házi gyermekorvosi pályázat”. 

 

2. a Pápa 4. számú, vegyes fogorvosi alapellátási körzet területi ellátási kötelezettségű fogorvosi feladatainak vállalkozási 
vagy gazdasági társasági formában történő ellátására. 

A körzet ellátottainak száma: 1059 gyermek és 4599 felnőtt körzethez rendelt 5 nevelési, oktatási intézmény. 

Pályázati feltételek: 
– a fogorvosi tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokban [2000. évi II. törvény, 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 18/2000. 
(II. 25.) Korm. rendelet, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet] előírt feltételek teljesítése; 

– a működtető a feladatait az önkormányzat tulajdonában álló – térítésmentesen rendelkezésére bocsátott – fogorvosi rendelő 
helyiségben látja el feladatellátási szerződés alapján 

A pályázat benyújtása: a pályázatot dr. Kovács Zoltán polgármesternek 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A borí-
tékra rá kell írni: „Fogorvosi pályázat”. 

 

Mindkét pályázatra vonatkozik: 
– büntetlen előélet; 

– a pályázónak igazolnia kell, hogy megfelel a működtetési jog engedélyezésének jogszabályban előírt feltételeinek; 

– az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre, feladat-ellátási szerződést köt; 

– a működés a mindenkori OEP-finanszírozás figyelembevételével, közvetlen finanszírozási szerződés alapján; 

– ügyeleti ellátásban történő részvétel; 

– a működtető saját költségére biztosítja a tevékenységhez szükséges, a mindenkori jogszabály által előírt minimumfeltétele-
ket; 

– a rendelő működési, üzemeltetési költségei a működtetőt terheli. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– a végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolatát; 

– részletes, szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot; 

– vállalkozói igazolványt vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– az ÁNTSZ területileg illetékes regionális intézete határozatát arról, hogy a pályázó megfelel a működtetési jog engedélyezési 
feltételeinek; 

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

A tevékenység betölthetőségének kezdő időpontja: 2011. február 1. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 31. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő soron következő képviselő-testületi ülés. 

A pályázat benyújtásának helye: Pápa Város Polgármesteri Hivatala 8500 Pápa, Fő u 12.  

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás a 06 (89) 515-021-es telefonszámon a szociális és egészségügyi osztályvezetőtől 
kérhető. 
    

Zala megye 
    

„Háziorvosi állás Sümegcsehi, Döbröce Kisgörbő, Nagygörbő, Vindornyaszőlős községek alapellátása, vegyes háziorvosi körzet, 
területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában. Összevont háziorvosi ügyeleti rendszerben való részvétel, előnyt jelent a 
háziorvosi szakmai gyakorlat, foglalkozás-egészségügyi vizsga, az iskola-egészségügyi ellátási kötelezettség vállalása. Pályázati 
feltételek a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerint. Lakás biztosítható. Pályázati benyújtási határidő: 2010. december 15. 

Részletes információk www.sumegcsehi.hu honlapon találhatók. Telefonon a 06 (83) 374-501-es telefonszámon Farkas Zsolt 
polgármestertől kérhető.” 
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A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) főigazgatója 
pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre: 

szakgyógyszerész 

Pályázati feltétel: 
– gyógyszerészdiploma; 
– 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 csatolandók: 
– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi); 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2010. december 27. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt 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. december 8-tól. 

Garzonházban férőhelyet biztosítunk. 

A pályázati anyagot a Főigazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt), dr. Fain András orvos 
igazgatóhoz kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06 (34) 515-470. 
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakgyógyszerészi álláshelyre”. 
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Főv. Ö. 
Szent Imre K. 
főig.-ja 
1115 Bp., 
Tétényi út 12–16. 

Sürgősségi Betegellátó 
Egység 
szakápolói munkakörre, 
ápolási egységvezető be-
osztásra 
A m.-körhöz kapcsolódó 
lényeges feladatok: irányítja 
és felügyeli az ápolási fel-
adatok elvégzését, gyógy-
szeres terápia végrehajtását, 
az előírt dokumentációk 
végrehajtását, anyagi esz-
közök hatékony felhaszná-
lását, valamint a házirend, 
m.-rend betartását 

– főiskolai v., 
– akut betegellátó ápolói v., 
– eü. szakmenedzseri d., 
– vez.gy., 
– sürgősségi osztályos gy., 
– cs: sz.ö., 
– vez. feladatokkal kapcsolatos 
elképzelések, 
– szakirányú v.-et igazoló okl. 
másolata, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot az elbírálás-
ban részt vevők megismerjék, 
– e.b. 

– b: Kjt. feletti, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 21 
napon belül, 
– pályázatok benyújtása:  
Főv. Szent Imre K. Humánpoliti-
kai Igazgatóság címére  
(1115 Bp., Tétényi út 12–16.), 
– a pályázattal kapcsolatosan 
érdeklődni lehet: dr. Záray 
Gyuláné ápolási Ig.-tól  
a 464-8708-as telefonszámon 

    
*** 

    

Városi Egészségügyi Központ mb. intézményvezetője (2360 Gyál, József A. u. 1.) pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: 
körzeti védőnő (2) – 2 körzet 

iskola védőnő – 1 körzet. 

Pályázati feltételek: 
– a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet szerinti előírásoknak való megfelelés; 

– büntetlen előélet; 

– pályakezdő védőnőnek is. 

A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– szakirányú felsőfokú végzettség (oklevél hiteles másolata szükséges). 

Juttatások, egyéb információk: 
Jelentkezni lehet: folyamatosan Rácz Csaba mb. intézményvezetőnél, t: 06 (29) 540-882. 

Gazdasági Iroda: 06 (29) 540-860. 

Illetmény: Kjt. szerint, valamint területi pótlék, étkezési hozzájárulás és esetleg gépkocsitérítés. 

A pályázatokat zárt borítékban kérjük benyújtani az intézmény gazdasági irodájába. 

Szolgálati lakás nem biztosított. 

Az állás a pályázat elbírálása után azonnal betölthető. A kinevezés határozatlan időre szól. 
    

*** 
    

Az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság Kaposvár (7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 62–68.) az 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet védőnői munkakör betöltésére. 

A foglalkoztatás időtartama: határozatlan idejű. 

Jellege: teljes munkaidős. 

Munkavégzés helye: Kaposvár város területén változó munkahely. 

Illetmény: bérezés a Kjt. alapján. 

Általános pályázati feltételek: 
– büntetlen előélet; 

– főiskolán szerzett védőnői képesítés; 

– érvényes szakdolgozói regisztráció vagy megszerzésének lehetősége. 
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A pályázat mellé benyújtandó okmányok: 
– végzettséget igazoló oklevél fénymásolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány fénymásolata; 

– érvényes regisztráció esetén a regisztrációs kártya fénymásolata. 

Betölthetőség időpontja: 2011. február 7. 

A pályázat benyújtásának módja és ideje: a megjelenést követő 30. nap. A pályázat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató 
és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapján megjelenik: 2010. december 8-án. 

A pályázatokat postai úton, a gondnokság címére kérjük beküldeni. 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 62–68. 

Elbírálási határidő: 2011. január 21. 

Érdeklődni lehet a (82) 511-737-es telefonszámon munkaidőben vagy személyesen a gondnokságon. 
    

*** 
 

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8784 Kehidakustány, Dózsa út 9.) az 1992. évi XXXIII. törvény 
(Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet védőnő munkakőr betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  

A munkavégzés helye: Zala megye, 8784 Kehidakustány, Dózsa út 9. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben foglalt védőnői feladatok ellátása Kehidakustány és Kallósd községekben, valamint a 
26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglalt iskola-egészségügyi feladatok ellátása. 

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

Pályázati feltételek: 
– a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet szerinti végzettség; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret; 

– B kategóriás jogosítvány. 

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

– végzettséget igazoló, közjegyző által hitelesített okirat másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2011. február 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) hon-
lapján történő közzétételtől (2010. december 13.) számított 15. nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lázár István nyújt a 06 (30) 997-8833-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lázár István 
polgármester címére történő megküldésével (8784 Kehidakustány, Dózsa út 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a Kormányzati 
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint 
a munkakör megnevezését: „Védőnő”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beadási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésen, a pályázó személyes 
meghallgatása után. A pályáztató fenntartja az eredménytelenné nyilvánítás jogát. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 15. 
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– http://www.kehidakustany.hu – 2010. december 13. 

– községi hirdetőtábla – 2010. december 13. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kehidakustany.hu honlapon lehet szerezni. 
    

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

I. számú szolgálat 
körzeti védőnő 

– eü. főiskola védőnői szakán 
szerzett d., 
– büntetlen előélet, 
– cs: érvényes e.b., 
– v.-et igazoló okirat másolata,
– sz.ö., 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot az eljárás-
ban részt vevők megismerhe-
tik 

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

 
 

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött 
vezetői és egyéb állásokra 
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A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat orvos igazgatója (1102 Budapest, Endre u. 10.). a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgatói (magasabb 
vezető) feladatainak ellátására, önálló vezetői munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye:  
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 1102 Budapest, Endre u. 10. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői kinevezéssel járó lényeges feladatok: 
A költségvetési szerv gazdasági, pénzügyi, üzemeltetési feladatainak közvetlen irányítása, költségvetés, beszámolók, jelenté-
sek, bevallások jogszabályoknak megfelelő módon történő készítése. Felelős a jogszabályok által ráruházott, valamint az inté-
zet SzMSz-ében részletezett feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért. 

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

Pályázati feltételek: 
– felsőfokú képesítés, gazdasági szakirányú, mérlegképes könyvelői képesítés; 

– egészségügyi költségvetési intézményben szerzett legalább 3 év szakmai gyakorlat; 

– felhasználószintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret; 

– a 2000. évi C. törvény 151. § (3)–(5) bekezdése szerinti nyilvántartásban való szereplés, továbbá a tevékenység ellátására 
jogosító engedély; 

– szakmai önéletrajz; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok. 
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Az elbírálásnál előnyt jelent: 
– vezetői tapasztalat; 

– egyéb végzettség; 

– ORGAN-P program ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Molnár Andor nyújt a 260-6803-as telefonszámon vagy az 
euszolg@mail.datanet.hu e-mail címen. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (1102 Bu-
dapest, Endre u.10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Gazdasági igazgató”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 21. 

A munkakör betöltésének várható időpontja: 2011. február 1. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
(KSZK) honlapja. 
    

*** 
 

Főv. Ö. 
Nyírő Gyula K. 
1135 Bp., 
Lehel utca 59. 

Főigazgatóság 
belső ellenőr 

– főiskolán szerzett szakirányú 
felsőfokú iskolai v. (közgazda-
sági, jogi, államigazgatási v.) 
vagy más felsőfokú iskolai v. 
esetén a következő képesíté-
sek valamelyike: pénzügyi-
számviteli szakellenőri, költ-
ségvetési ellenőri, mérlegké-
pes könyvelői, okleveles 
könyvvizsgálói, 
– pénzügyi-számviteli-
ellenőrzési területen szerzett 
legalább 3–5 éves sz. tapasz-
talat, 
– belső ellenőri regisztrációs 
szám megléte, 
– e: eü. intézménynél szerzett 
legalább 1–3 év tapasztalat, 
– cs: részletes fényképes sz.ö.,
– v.-et igazoló okiratok hiteles 
másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot az annak 
elbírálásában részt vevők 
megismerhessék és abba 
betekinthessenek 

– b: Kjt és megegyezés szerint,
– h: 2010. XII. 17., 
– heti 20 órában, 
– a m.-kör legkorábban 2011. 
I. 3. napjától tölthető be, 
– pályázatok benyújtása: 1 
példányban, zárt borítékban 
dr. Vadnai Marianna PhD főig., 
K. Főigazgatósága (1135 Bp., 
Lehel utca 59.) 

    
*** 

    

Esztergom város polgármestere nyilvános pályázatot hirdet a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom (2500 Esztergom, Petőfi 
Sándor u. 26–28.) gazdasági igazgató munkakörének betöltésére. 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 
XXII. tv. (a továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályai szerint.  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, az Mt. szerinti főfoglalkozás. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre – 5 évre – szól, mely tartalmaz 3 hónap próbaidőt. 

Munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Esztergom, 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28. 
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A költségvetési szerv gazdasági vezetője a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rend. alapján: 

– irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet; 

– gondoskodik a kórház költségvetésének és zárszámadásának elkészítéséről; 

– a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv által 
foglalkoztatott, a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak iránymutatást ad; 

– gazdasági intézkedéseket hoz; 

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

– felügyeli – az általa kialakított rend szerint – a kötelezettségvállalásokat. 

Munkabér és juttatások: az Mt. szerint, megegyezés alapján. 

Pályázati feltételek: 
– a gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy a felsőoktatásban szerzett egyéb 
végzettséggel, szakképzettséggel és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítéssel kell rendelkeznie. A 
gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelről 
szóló 2000. évi C. tv. 151. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyikében, továbbá rendelkeznie kell a tevékeny-
ség ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal); 

– legalább 5 éves, egészségügyi szakterületen szerzett vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– államigazgatásban szerzett gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– számítógépes ismeretek. 

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

– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés; 

– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázati feltételként előírt vezetői gyakorlat igazolása; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez, továbbá, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat anyagába betekinthetnek, személyes adatait meg-
ismerhetik; 

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

– az Mt. 191. §-a szerinti előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását a képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja-e. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2011. március 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 1. [A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ (KSZK) honlapján való közzétételt (2010. november 8.) követő 85. nap]. 

A meghallgatás várható időpontja: 2011. február hó. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázati anyagot 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani Esztergom város 
polgármesterének címezve (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.). 

A borítékon fel kell tüntetni: „Vaszary Kolos Kórház gazdasági igazgató pályázat”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §-ában, továbbá a Kjt. 
egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rend. 4. §-ában foglaltaknak megfelelő-
en a pályázatot előkészítő bizottság véleményezi. 

A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2011. február 28. 
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A pályázati kiírás további közzétételének ideje, helye: KSZK honlapja (2010. november 8.), Esztergom város hivatalos hon-
lapja, helyben szokásos módon (2010. november 8.) 
A pályázattal kapcsolatos további információ: a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom főigazgatójától, dr. Kollár Zoltántól kérhe-
tő a 06 (33) 542-303-as telefonszámon. 
    

*** 
    

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Jávorszky Ödön Városi Kórház (2600 Vác, Március 15. tér 11.) 
gazdasági igazgatói munkakör betöltésére. 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vo-
natkozó szabályai szerint. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: Jávorszky Ödön Városi Kórház 2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A gazdasági igazgató irányítja és ellenőrzi az önálló költségvetési szerv gazdasági (pénzügyi, műszaki, üzemeltetési stb.) szer-
vezetét, iránymutatást ad a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához, ellenőrzi azt. 

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

Pályázati feltételek: 
– felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség; 

– legalább 5 éves gazdasági vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

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

– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés; 

– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– pályázati feltételként előírt vezetői gyakorlat igazolása; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez; 

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

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

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 22. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázati anyagot egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani Fördős Attila pol-
gármester címére (Vác Város Polgármesteri Hivatal 2600 Vác, Március 15. tér 11.) A borítékon fel kell tüntetni: „Jávorszky Ödön 
Városi Kórház gazdasági igazgatói pályázat”. 

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

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

kszk.gov.hu 2010. november 23. 

www.vac.hu 2010. november 18. 

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

 
 
 

 



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben

– emberijog-dogmatikai
értekezés

címû könyvét

A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent
kötetei révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi
Emberi Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során
aztán olyan alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a
tisztességes eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak
korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek
értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói
pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok
tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa,
meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl szól a könyv. Meg sok minden másról…..”

A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 7938 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 7938 forint áfával) ................................ példányban, és kérem,
juttassák el az alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

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

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. 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

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû kiadványát

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

A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 4830 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

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

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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10.3478 – Nyomja: a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

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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