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Köz le mé nyek

Hon vé del mi Mi nisz ter
köz le mé nye
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Köz le mé nyek

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
urológiai osztály, osztályvezetõ
fõorvos munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. 
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, uro ló -
gi ai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kö ré nek ellá -
tására az aláb bi fel té te lek kel:

Az uro ló gi ai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel ada ta:
az uro ló gi ai osz tály fe le lõs ve ze tõ je ként gya ko rol ja az
uro ló gi ai fek võ be teg szak el lá tás te rü le tén a jog sza bá lyok -

ban és az in téz mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si Szabály -
zatában szá má ra biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör köz al kal ma zot tal, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú tag já val egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– uro ló gi ai szak or vo si ké pe sí tés,
– má so dik szak or vo si ké pe sí tés (se bé szet, szülészet-

 nõgyógyászat),
– leg alább 10 éves uro ló gi ai szak or vo si gya kor lat,
– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,
– tu do má nyos mi nõ sí tés,
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos

mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek va ló meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést



meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– jár tas ság az and ro ló gi á ban és az urogy ne co ló gi á ban,
– tu do má nyos mun ka, ku ta tá si te vé keny ség,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– az uro ló gi ai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel adat kör 

el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást,
– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -

sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal -
ma zot ti vagy szol gá la ti jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti bér táb la
figyelembe véte lével kö tött bér meg ál la po dás alap ján, vagy 
a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti I/VI. illetménykategó -
riának meg fe le lõ be so ro lás, va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség köz al kal ma zot ta it, to váb bá hi va tá sos és szer zõ dé ses
ál lo má nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, uro ló gi ai osz tály, osz -
tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VI II. épü let II. eme let 
210–212.)

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
intézeti fõgyógyszerészi

munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, in té ze ti 
fõ gyógy sze ré szi mun ka kö ré nek el lá tá sá ra az aláb bi fel té -
te lek kel:

Az in té ze ti fõ gyógy sze rész fel ada ta: a fõ igaz ga tó köz -
vet len irá nyí tá sa mel lett az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
in té ze ti gyógy szer tá rá nak ha tá lyos jog sza bá lyok sze rin ti
ve ze té se, az in té ze ti gyógy szer el lá tás szer ve zé se, irá nyí tá -
sa, a gyógy szer be szer zé sek szak mai és gaz dál ko dá si elõ -
ké szí té se, az in té ze ti gyógy szer-ke ret gaz dál ko dás szer ve -
zé se, a Gyógy szer te rá pi ás Bi zott ság te vé keny sé gé nek
szer ve zé se, ko or di ná lá sa, a jog sza bá lyok ban és az in téz -
mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban szá má ra
biz to sí tott jog kö rök nek meg fele lõen.

A mun ka kör a Ma gyar Hon véd ség és a rend vé del mi
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag já val, to váb bá köz al -
kal ma zot tal egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– gyógy sze rész egye te mi dip lo ma,
– szak gyógy sze ré szi ké pe sí tés,
– egész ség ügyi me ne dzse ri ké pe sí tés,
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– leg alább 5 éves ve ze tõ gya kor lat,
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az in té ze ti fõ gyógy sze ré szi

mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek va ló meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az in té ze ti fõ gyógy sze ré szi mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– in té zet ve ze tõ fõ gyógy sze ré szi gya kor lat,
– ke ret gaz dál ko dá si gya kor lat,
– ide gen nyelv tár gya lá si szin tû is me re te.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– az in té ze ti fõ gyógy sze ré szi fel adat kör el lá tá sá ra vo -

nat ko zó el gon do lást,
– az in té ze ti fõ gyógy sze ré szi mun ka kör el lá tá sá hoz

szük sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó
ok ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az in té ze ti fõ gyógy sze ré szi meg bí zás idõ tar ta ma: a
pá lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú szol gá -
la ti vagy köz al kal ma zot ti jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat -
lan idõ tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze -
rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri á nak meg fe le lõ vagy a köz al -
kal ma zot ti bér táb la figyelembevéte lével kö tött bér meg ál -
la po dás alap ján és a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos ál lo má -
nyát vagy köz al kal ma zot ta it meg il le tõ jut ta tá sok biztosí -
tása.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, in té ze ti fõ gyógy sze ré -
szi be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VI II. épü let II. eme let 
210–212.)

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
orvosigazgatói

munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, or vos -
igaz ga tói mun ka kö ré nek el lá tá sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

Az or vos igaz ga tó fel ada ta: a fõ igaz ga tó köz vet len irá -
nyí tá sa mel lett az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont ban vég -
zen dõ or vo si és in té ze ti gyógy sze ré szi te vé keny ség fel -
ügye le te és össze han go lá sa, en nek ke re té ben kü lö nö sen a
43/2003. (VII. 29.) ESZCSM ren de let 9.  § (2) be kez dés
a)–k) pont ja i ban meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sa a jog -
sza bá lyok ban és az in téz mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá ban szá má ra biz to sí tott jog kö rök nek meg fele -
lõen.

A mun ka kör a Ma gyar Hon véd ség és a rend vé del mi
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag já val, to váb bá köz al -
kal ma zot tal egy aránt be tölt he tõ.
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Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– szak or vo si ké pe sí tés a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -

ro zott kór há zi alap szak mák egyi ké bõl (bel gyó gyá szat, se -
bé szet, szü lé szet-nõ gyó gyá szat, cse cse mõ- és gyer mek -
gyó gyá szat),

– leg alább 10 éves szak or vo si gya kor lat,
– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,
– egész ség ügyi (szak) me ne dzse ri, vagy egész ség ügyi

me nedzs ment szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett
ké pe sí tés, vagy jo gi sza kok le ve les or vos szak irá nyú to -
vább kép zé si sza kon szer zett ké pe sí tés,

– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az or vos igaz ga tói mun ka -

kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun ka kö -
rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló
3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi zal mas
mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz da ság
jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te lek nek
va ló meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést meg elõ -
zõ en „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le foly ta tá sá -
val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az or vos igaz ga tói mun ka kör rel tör té nõ
meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– má so dik szak or vo si ké pe sí tés,
– or vos igaz ga tói ve ze tõi gya kor lat,
– vál ság ke ze lõi gya kor lat,
– ideg nyelv tár gya lá si szin tû is me re te,
– tu do má nyos, ok ta tá si gya kor lat.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– az or vos igaz ga tói fel adat kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el -

gon do lást,
– az or vos igaz ga tói mun ka kör el lá tá sá hoz szük sé ges

is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok ira tok
köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az or vos igaz ga tói meg bí zás idõ tar ta ma: a pá lyá zat
el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú szol gá la ti vagy
köz al kal ma zot ti jog vi szony jön lét re, 5 év ha tá ro zott idõ -
tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze -
rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri á nak meg fe le lõ vagy a köz al -
kal ma zot ti bér táb la figyelembevéte lével kö tött bér meg ál -
la po dás alap ján és a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos ál lo má -
nyát vagy köz al kal ma zot ta it meg il le tõ jut ta tá sok biztosí -
tása.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, or vos igaz ga tói be osz tá -
sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VIII. épü let II. eme let 
210–212.)

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
központi anaesthesiológiai és intenzív terápiás osztály, 

osztályvezetõ fõorvos
munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény,
to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és a gyógy -
in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké pe sí té si
kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás be töl té se
ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá lya i ról
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 szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá lyá za tot
hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, köz pon ti
 anaesthesiológiai és in ten zív te rá pi ás osz tály, osz tály -
ve ze tõ fõ or vos mun ka kö ré nek el lá tá sá ra az aláb bi fel té te -
lek kel:

A köz pon ti ana est he si o ló gi ai és in ten zív te rá pi ás osz -
tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel ada ta: a köz pon ti ana est -
he si o ló gi ai és in ten zív te rá pi ás osz tály fe le lõs ve ze tõ je -
ként gya ko rol ja az in ten zív te rá pi ás fek võ be teg szak el lá tás 
te rü le tén a jog sza bá lyok ban és az in téz mény Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tá ban szá má ra biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos, il let ve
szer zõ dé ses ál lo má nyú tag já val tölt he tõ be.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo si

te vé keny ség,
– ana est he si o ló gi ai szak or vo si ké pe sí tés,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai és ve ze tõi gya -

kor lat,
– leg alább 10 éves csa pat/in té zet szin tû gya kor lat,
– kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga,
– egész sé gi, fi zi kai és pszi chi kai al kal mas ság.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos

mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek va ló meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá -
lyázó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel 
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– más szak mai hu mán pro fi lú egye te mi vég zett ség,
– tu do má nyos mun ká ban va ló rész vé tel,
– jár tas ság bé ke és há bo rús egész ség ügyi el lá tás szer -

ve zé sé ben és irá nyí tá sá ban,
– kom mu ni ká ci ós kész ség, jó szer ve zõi és tár gya ló ké -

pes ség,
– kül föl di ál lo más he lyen szer zett ta pasz ta lat,
– ka to nai és ka taszt ró fa-or vos ta ni szak vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a köz pon ti ana est he si o ló gi ai és in ten zív te rá pi ás osz -

tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel adat kör el lá tá sá ra vo nat ko -
zó el gon do lást,

– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -
sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú szol gá la ti
jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan idõ tar tam ra  szóló ve ze -
tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze -
rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri á nak meg fe le lõ be so ro lás és a
Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyát
meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, köz pon ti ana est he si o ló -
gi ai és in ten zív te rá pi ás osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos be -
osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VIII. épü let II. eme let 
210–212.)

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ ké -
szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15. na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást
kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la mennyi
pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az érin tet -
tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
baleseti sebészeti osztály, osztályvezetõ fõorvos

munkakör ellátására 

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
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fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és a gyógy -
in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké pe sí té si
kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás be töl té se
ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá lya i ról
 szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá lyá za tot
hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, bal ese ti se bé -
sze ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kö ré nek el lá -
tá sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

A bal ese ti se bé sze ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel -
ada ta: a bal ese ti se bé sze ti osz tály fe le lõs ve ze tõ je ként
gya ko rol ja a bal ese ti se bé sze ti fek võ be teg szak el lá tás
( általános tra u ma to ló gia, plasz ti kai és égé si se bé szet, kéz -
se bé szet) te rü le te in a jog sza bá lyok ban és az in téz mény
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban szá má ra biz to sí -
tott jog kö rö ket.

A mun ka kör a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos, il let ve
szer zõ dé ses ál lo má nyú tag já val tölt he tõ be.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– leg alább két szak or vo si ké pe sí tés, az egyik se bész

szak or vo si ké pe sí tés,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai és ve ze tõi gya -

kor lat,
– leg alább 10 éves csa pat/in té zet szin tû gya kor lat,
– hi va tá sos, vagy szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo si 

te vé keny ség,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga,
– egész sé gi, fi zi kai, pszi chi kai al kal mas ság.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos

mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek va ló meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– más szak mai, hu mán pro fi lú egye te mi vég zett ség,
– tu do má nyos fo ko zat,
– tu do má nyos mun ká ban va ló rész vé tel,
– egyéb ide gen nyelv is me re te,
– egyéb szak vizs ga,

– ka to nai- és ka taszt ró fa-or vos ta ni szak vizs ga,
– misszi ós és nem zet kö zi ta pasz ta lat,
– jár tas ság a bé ke és há bo rús egész ség ügyi el lá tás szer -

ve zé sé ben, irá nyí tá sá ban,
– kom mu ni ká ci ós kész ség, jó szer ve zõi és tár gya ló ké -

pes ség.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a bal ese ti se bé sze ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos

fel adat kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást,
– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -

sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú szol gá la ti
jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan idõ tar tam ra  szóló ve ze -
tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze -
rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri á nak meg fe le lõ be so ro lás és a
Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyát
meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, bal ese ti se bé sze ti osz -
tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VIII. épü let II. eme let 
210–212.)

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis 

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
I. számú sebészeti osztály, osztályvezetõ fõorvos

munkakör ellátására 

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és a gyógy -
in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké pe sí té si
kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás be töl té se
ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá lya i ról
 szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá lyá za tot
hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont I. szá mú se bé -
sze ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kö ré nek el lá -
tá sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

Az I. szá mú se bé sze ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos
fel ada ta: az I. szá mú se bé sze ti osz tály fe le lõs ve ze tõ je -
ként gya ko rol ja a se bé sze ti fek võ be teg szak el lá tás (ál ta lá -
nos se bé szet, co lop roc to ló gia, esz té ti kai plasz ti kai se bé -
szet, száj se bé szet) te rü le te in a jog sza bá lyok ban és az in -
téz mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban szá má ra
biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos, il let ve
szer zõ dé ses ál lo má nyú tag já val tölt he tõ be.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo si

te vé keny ség,
– leg alább két szak or vo si ké pe sí tés, az egyik se bész

szak or vo si ké pe sí tés,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai és ve ze tõi gya -

kor lat,
– leg alább 10 éves csa pat/in té zet szin tû gya kor lat,
– egész sé gi, fi zi kai, pszi chi kai al kal mas ság,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos

mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és
 bizalmas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet -
gaz da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel -
té te lek nek va ló meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve -
zést meg elõ zõ en „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés
le foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá -
lyázó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel 
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– más szak mai, hu mán pro fi lú egye te mi vég zett ség,
– tu do má nyos mi nõ sí tés,
– tu do má nyos mun ká ban va ló rész vé tel,
– egyéb ide gen nyelv is me re te,
– egyéb szak vizs ga,
– ka to nai- és ka taszt ró fa-or vos ta ni szak vizs ga,
– jár tas ság bé ke és há bo rús egész ség ügyi el lá tás szer -

ve zé sé ben, irá nyí tá sá ban,
– kom mu ni ká ci ós kész ség, jó szer ve zõi és tár gya ló ké -

pes ség.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– az I. se bé sze ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel adat -

kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást,
– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -

sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú szol gá la ti
jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan idõ tar tam ra  szóló ve ze -
tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze -
rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri á nak meg fe le lõ be so ro lás és a
Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyát
meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, I. se bé sze ti osz tály, osz -
tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VI II. épü let II. eme let 
210–212.)

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
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érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis 

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
idegsebészeti osztály, osztályvezetõ fõorvos

munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, ideg se -
bé sze ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kö ré nek el -
lá tá sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

Az ideg se bé sze ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel -
ada ta: az ideg se bé sze ti osz tály fe le lõs ve ze tõ je ként gya -
ko rol ja az ideg se bé sze ti fek võ be teg szak el lá tás te rü le tén a
jog sza bá lyok ban és az in téz mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá ban szá má ra biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör köz al kal ma zot tal, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú tag já val egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– se bész szak or vo si ké pe sí tés,
– ideg se bész szak or vo si ké pe sí tés,
– leg alább 10 éves ideg se bész szak or vo si gya kor lat,
– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,
– tu do má nyos mi nõ sí tés,
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.

A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos
mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek va ló meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– iga zolt ok ta tá si és ku ta tá si gya kor lat,
– egész ség ügyi me ne dzse ri vég zett ség,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– az ideg se bé sze ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel -

adat kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást,
– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -

sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal -
ma zot ti vagy szol gá la ti jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti bér táb la
figye lembe véte lével kö tött bér meg ál la po dás alap ján, vagy 
a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri -
á nak meg fe le lõ be so ro lás, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
köz al kal ma zot ta it, to váb bá hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, ideg se bé sze ti osz tály,
osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VI II. épü let II. eme let 
210–212.)

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
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meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis 

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
ideggyógyászati osztály, osztályvezetõ fõorvos

munkakör ellátására 

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és a gyógy -
in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké pe sí té si
kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás be töl té se
ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá lya i ról
 szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá lyá za tot
hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, ideg gyó gyá sza -
ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kö ré nek el lá tá sá -
ra az aláb bi fel té te lek kel:

Az ideg gyó gyá sza ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos
fel ada ta: az ideg gyó gyá sza ti osz tály fe le lõs ve ze tõ je ként
gya ko rol ja az ideg gyó gyá sza ti fek võ be teg szak el lá tás
( általános ne u ro ló gia, stro ke-el lá tás) te rü le te in a jog sza bá -
lyok ban és az in téz mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -
za tá ban szá má ra biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos, il let ve
szer zõ dé ses ál lo má nyú tag já val tölt he tõ be.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo si

te vé keny ség,

– ne u ro ló gi ai szak or vo si ké pe sí tés,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai és ve ze tõi gya -

kor lat,
– leg alább 10 éves csa pat/in té zet szin tû gya kor lat,
– egész sé gi, fi zi kai, pszi chi kai al kal mas ság,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga,
– szak mai pub li ká ci ók.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos

mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek va ló meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– más szak mai, hu mán pro fi lú egye te mi vég zett ség,
– tu do má nyos fo ko zat,
– tu do má nyos mun ká ban va ló rész vé tel,
– egyéb ide gen nyelv is me re te,
– egyéb szak vizs ga,
– ka to nai- és ka taszt ró fa-or vos ta ni szak vizs ga,
– jár tas ság bé ke és há bo rús egész ség ügyi el lá tás szer -

ve zé sé ben, irá nyí tá sá ban,
– kom mu ni ká ci ós kész ség, jó szer ve zõi és tár gya ló ké -

pes ség.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– az ideg gyó gyá sza ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos

fel adat kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást,
– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -

sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú szol gá la ti
jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan idõ tar tam ra  szóló ve ze -
tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze -
rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri á nak meg fe le lõ be so ro lás és a
Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyát
meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
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30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, ideg gyó gyá sza ti osz -
tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VI II. épü let II. eme let 
210–212.)

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis 

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
II. számú belgyógyászati osztály,

osztályvezetõ fõorvos
munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, II. szá -
mú bel gyó gyá sza ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos mun -
ka kö ré nek el lá tá sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

A II. szá mú bel gyó gyá sza ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ -
or vos fel ada ta: a II. szá mú bel gyó gyá sza ti osz tály fe le lõs

ve ze tõ je ként gya ko rol ja a bel gyó gyá sza ti fek võ be teg
szak el lá tás (ál ta lá nos bel gyó gyá szat, en dok ri no ló gia, di a -
be to ló gia, al ler go ló gia, im mu no ló gia) te rü le te in a jog sza -
bá lyok ban és az in téz mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za tá ban szá má ra biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör köz al kal ma zot tal, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú tag já val egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– bel gyó gyász szak or vo si ké pe sí tés,
– leg alább 10 éves bel gyó gyász szak or vo si gya kor lat,
– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,
– tu do má nyos mi nõ sí tés,
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos

mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek va ló meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– en dok ri no ló gi ai szak or vo si ké pe sí tés (di a be to ló gi ai

jár tas ság),
– egész ség ügyi me ne dzse ri vég zett ség,
– iga zolt ok ta tá si és ku ta tá si gya kor lat,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– az II. szá mú bel gyó gyá sza ti osz tály, osz tály ve ze tõ

fõ or vos fel adat kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást,
– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -

sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal -
ma zot ti, vagy szol gá la ti jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.
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Il let mény, jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti bér táb la
figye lembe véte lével kö tött bér meg ál la po dás alap ján, vagy 
a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri -
á nak meg fe le lõ be so ro lás, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
köz al kal ma zot ta it, to váb bá hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, II. szá mú bel gyó gyá -
sza ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VI II. épü let II. eme let 
210–212.).

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
II. számú sebészeti osztály, osztályvezetõ fõorvos

munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás

be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, II. szá -
mú se bé sze ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kö ré -
nek el lá tá sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

A II. szá mú se bé sze ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos
fel ada ta: a II. szá mú se bé sze ti osz tály fe le lõs ve ze tõ je ként 
gya ko rol ja a se bé sze ti fek võ be teg szak el lá tás (ál ta lá nos
se bé szet, co lop roc to ló gia) te rü le te in a jog sza bá lyok ban és
az in téz mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban szá -
má ra biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör köz al kal ma zot tal, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú tag já val egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– se bész szak or vo si ké pe sí tés,
– leg alább 10 éves se bész szak or vo si gya kor lat,
– leg alább 5 éves co lop roc to ló gi ai gya kor la ti jár tas ság,
– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos

mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek va ló meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– tu do má nyos mun ka és ku ta tá si te vé keny ség,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a II. se bé sze ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel adat -

kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást,
– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -

sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.
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Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal -
ma zot ti vagy szol gá la ti jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti bér táb la
figye lembe véte lével kö tött bér meg ál la po dás alap ján, vagy 
a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri -
á nak meg fe le lõ be so ro lás, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
köz al kal ma zot ta it, to váb bá hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, II. se bé sze ti osz tály,
osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VI II. épü let II. eme let 
210–212.).

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re  s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
krónikus utókezelõ osztály, osztályvezetõ fõorvos

munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -

nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, kró ni -
kus utó ke ze lõ osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kö -
ré nek el lá tá sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

A kró ni kus utó ke ze lõ osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos
fel ada ta: a kró ni kus utó ke ze lõ osz tály fe le lõs ve ze tõ je -
ként gya ko rol ja a kró ni kus fek võ be teg szak el lá tás te rü le -
tén a jog sza bá lyok ban és az in téz mény Szer ve ze ti és Mû -
kö dé si Sza bály za tá ban szá má ra biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör köz al kal ma zot tal, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú tag já val egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– bel gyó gyász szak or vo si ké pe sí tés,
– leg alább 10 éves bel gyó gyász szak or vo si gya kor lat,
– leg alább 5 éves bel gyó gyá sza ti utó ke ze lõi gya kor lat,
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos

mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek va ló meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– má so dik szak or vo si ké pe sí tés (ge ri át ria, tü dõ gyó gyá -

szat, pszi chi át ria),
– jár tas ság a fi zi o te rá pi á ban, il let ve a re ha bi li tá ci ós el -

lá tás ban.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a kró ni kus utó ke ze lõ osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos

fel adat kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást,
– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -

sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,
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– nyi lat ko za tot a „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal -
ma zot ti vagy szol gá la ti jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti bér táb la
figye lembe véte lével kö tött bér meg ál la po dás alap ján, vagy 
a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti I/VI. illetménykategó -
riának meg fe le lõ be so ro lás, va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség köz al kal ma zot ta it, to váb bá hi va tá sos és szer zõ dé ses
ál lo má nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, kró ni kus utó ke ze lõ osz -
tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VIII. épü let II. eme let 
210–212.).

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
nukleáris medicina diagnosztikai osztály,

osztályvezetõ fõorvos
munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság

hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, nuk le á -
ris me di ci na di ag nosz ti kai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or -
vos mun ka kö ré nek el lá tá sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

A nuk le á ris me di ci na di ag nosz ti kai osz tály, osz tály -
ve ze tõ fõ or vos fel ada ta: a nuk le á ris me di ci na di ag nosz ti -
kai osz tály fe le lõs ve ze tõ je ként gya ko rol ja a nuk le á ris me -
di ci na di ag nosz ti ka (izo tóp di ag nosz ti ka, ra dio izo tó pos te -
rá pia) te rü le tén a jog sza bá lyok ban és az in téz mény Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban szá má ra biz to sí tott
jog kö rö ket.

A mun ka kör köz al kal ma zot tal, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú tag já val egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,

– izo tóp di ag nosz ti kai szak or vo si ké pe sí tés,

– má so dik szak or vo si ké pe sí tés (la bor di ag nosz ti ka,
bel gyó gyá szat, ra di o ló gia),

– leg alább 10 éves szak or vo si gya kor lat az izo tóp di ag -
nosz ti ká ban és te rá pi á ban,

– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,

– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.

A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos
mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek va ló meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– tu do má nyos mi nõ sí tés,
– egész ség ügyi me ne dzse ri ké pe sí tés,
– iga zolt ok ta tá si és ku ta tá si te vé keny ség,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.
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A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a nuk le á ris me di ci na di ag nosz ti kai osz tály, osz tály -

ve ze tõ fõ or vos fel adat kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do -
lást,

– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -
sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal -
ma zot ti vagy szol gá la ti jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti bér táb la
figye lembe véte lével kö tött bér meg ál la po dás alap ján, vagy 
a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri -
á nak meg fe le lõ be so ro lás, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
köz al kal ma zot ta it, to váb bá hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, nuk le á ris me di ci na di -
ag nosz ti kai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VIII. épü let II. eme let 
210–212.).

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
onkológiai osztály, osztályvezetõ fõorvos

munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, on ko ló -
gi ai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kö ré nek el lá tá -
sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

Az on ko ló gi ai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel ada -
ta: az on ko ló gi ai osz tály fe le lõs ve ze tõ je ként gya ko rol ja
az on ko ló gi ai fek võ be teg szak el lá tás (kli ni kai on ko ló gia)
te rü le tén a jog sza bá lyok ban és az in téz mény Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tá ban szá má ra biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör köz al kal ma zot tal, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú tag já val egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– on ko ló gi ai szak or vo si ké pe sí tés,
– má so dik szak or vo si ké pe sí tés (bel gyó gyá szat, se bé -

szet, szü lé szet-nõ gyó gyá szat),
– leg alább 10 éves on ko ló gi ai szak or vo si gya kor lat,
– leg alább 10 éves ke mo te rá pi ás szak or vo si gya kor lat,
– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,
– tu do má nyos mi nõ sí tés,
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos

mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek va ló meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.
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A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– egész ség ügyi me ne dzse ri vég zett ség,
– iga zolt ok ta tá si és ku ta tá si gya kor lat,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– az on ko ló gi ai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel adat -

kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást,
– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -

sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal -
ma zot ti vagy szol gá la ti jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti bér táb la
figye lembe véte lével kö tött bér meg ál la po dás alap ján, vagy 
a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri -
á nak meg fe le lõ be so ro lás, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
köz al kal ma zot ta it, to váb bá hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, on ko ló gi ai osz tály, osz -
tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VIII. épü let II. eme let 
210–212.).

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
ortopédiai osztály, osztályvezetõ fõorvos

munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, or to pé -
di ai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kö ré nek el lá tá -
sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

Az or to pé di ai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel ada -
ta: az or to pé di ai osz tály fe le lõs ve ze tõ je ként gya ko rol ja az 
or to pé di ai fek võ be teg szak el lá tás (ál ta lá nos or to pé dia) te -
rü le tén a jog sza bá lyok ban és az in téz mény Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tá ban szá má ra biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör köz al kal ma zot tal, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú tag já val egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– or to pé di ai szak or vo si ké pe sí tés,

– má so dik szak or vo si ké pe sí tés (se bé szet, tra u ma to ló gia),
– leg alább 10 éves or to pé di ai szak or vo si gya kor lat,
– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,
– tu do má nyos mi nõ sí tés,
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos

mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek va ló meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.
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A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– or to péd se bé sze ti, pro té zis mû té ti gya kor lat,
– tu do má nyos mun ka, ku ta tá si te vé keny ség,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– az or to pé di ai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel adat -

kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást,
– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -

sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal -
ma zot ti vagy szol gá la ti jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti bér táb la
figye lembe véte lével kö tött bér meg ál la po dás alap ján, vagy 
a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri -
á nak meg fe le lõ be so ro lás, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
köz al kal ma zot ta it, to váb bá hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, or to pé di ai osz tály, osz -
tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VI II. épü let II. eme let 
210–212.).

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ ké -
szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen meg -
hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be -
lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö ve tõ
30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la mennyi pá lyá -
zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az érin tet tek elõ -
ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
patológiai és kórszövettani diagnosztikai osztály,

osztályvezetõ fõorvos munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, pa to ló -
gi ai és kór szö vet ta ni di ag nosz ti kai osz tály, osz tály ve ze -
tõ fõ or vos mun ka kö ré nek el lá tá sá ra az aláb bi fel té te lek -
kel:

A pa to ló gi ai és kór szö vet ta ni di ag nosz ti kai osz tály,
osz tály ve ze tõ fõ or vos fel ada ta: a pa to ló gi ai és kór szö -
vet ta ni di ag nosz ti kai osz tály fe le lõs ve ze tõ je ként gya ko -
rol ja a kór bonc tan és kór szö vet ta ni di ag nosz ti ka (kór bonc -
tan, szö vet tan és kór szö vet tan, int ra ope ra tív hisz to ló gia,
ci to ló gia és ci to pa to ló gia, as pi rá ci ós ci to ló gia, im mun -
hisz to ló gia, ne u ro pa to ló gia) te rü le tén a jog sza bá lyok ban
és az in téz mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban
szá má ra biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör köz al kal ma zot tal, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú tag já val egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– pa to ló gi ai szak or vo si ké pe sí tés,
– leg alább 10 éves pa to ló gi ai szak or vo si gya kor lat,
– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,
– tu do má nyos mi nõ sí tés,
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos

mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek va ló meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.
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A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– ci to ló gi ai és ci to pa to ló gi ai szak or vo si ké pe sí tés,
– egész ség ügyi me ne dzse ri ké pe sí tés,
– hisz to ló gi ai és ci to ló gi ai gya kor lat,
– iga zolt ok ta tá si és ku ta tá si gya kor lat,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a pa to ló gi ai és kór szö vet ta ni di ag nosz ti kai osz tály,

osz tály ve ze tõ fõ or vos fel adat kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el -
gon do lást,

– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -
sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal -
ma zot ti vagy szol gá la ti jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti bér táb la
figye lembe véte lével kö tött bér meg ál la po dás alap ján, vagy 
a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri -
á nak meg fe le lõ be so ro lás, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
köz al kal ma zot ta it, to váb bá hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, pa to ló gi ai és kór szö vet -
ta ni di ag nosz ti kai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá -
sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VI II. épü let II. eme let 
210–212.).

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az

érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
szemészeti osztály, osztályvezetõ fõorvos

munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, sze mé -
sze ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kö ré nek el lá -
tá sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

A sze mé sze ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel ada ta: a
sze mé sze ti osz tály fe le lõs ve ze tõ je ként gya ko rol ja a sze mé -
sze ti fek võ be teg szak el lá tás, ál ta lá nos sze mé sze ti el lá tás te -
rü le tén a jog sza bá lyok ban és az in téz mény Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tá ban szá má ra biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör köz al kal ma zot tal, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú tag já val egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– sze mész szak or vo si ké pe sí tés,
– leg alább 10 éves sze mé sze ti szak or vo si gya kor lat,
– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,
– tu do má nyos mi nõ sí tés,
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.
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A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos
mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek va ló meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– szak mai jár tas ság a sze m hát só szeg men sé nek mû té -

te i ben,
– hon véd- és ka taszt ró fa-or vos ta ni ké pe sí tés,
– tu do má nyos mun ka, ku ta tá si te vé keny ség,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a sze mé sze ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel adat -

kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást,
– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -

sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal -
ma zot ti vagy szol gá la ti jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti bér táb la
figye lembe véte lével kö tött bér meg ál la po dás alap ján, vagy 
a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri -
á nak meg fe le lõ be so ro lás, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
köz al kal ma zot ta it, to váb bá hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, sze mé sze ti osz tály, osz -
tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VI II. épü let II. eme let 
210–212.)

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ ké -
szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást
kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la mennyi
pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az érin tet -
tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. április

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
szív-, ér- és mellkassebészeti osztály,

osztályvezetõ fõorvos
munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, szív-,
ér- és mell kas se bé sze ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos
mun ka kö ré nek el lá tá sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

A szív-, ér- és mell kas se bé sze ti osz tály, osz tály ve ze tõ
fõ or vos fel ada ta: a szív-, ér- és mell kas se bé sze ti osz tály
fe le lõs ve ze tõ je ként gya ko rol ja az ideg se bé sze ti fek võ be -
teg szak el lá tás (szív se bé szet, ér se bé szet, mell kas se bé szet) 
te rü le te in a jog sza bá lyok ban és az in téz mény Szer ve ze ti és 
Mû kö dé si Sza bály za tá ban szá má ra biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör köz al kal ma zot tal, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú tag já val egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.
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Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– se bész szak or vo si ké pe sí tés,
– szív se bész szak or vo si ké pe sí tés,
– leg alább 10 éves szív se bé sze ti, vagy ér se bé sze ti

szak or vo si gya kor lat,
– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,
– tu do má nyos mi nõ sí tés,
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos

mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek  való meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– iga zolt ok ta tá si és ku ta tá si gya kor lat,
– ér se bé sze ti szak or vo si ké pe sí tés,
– egész ség ügyi me ne dzse ri vég zett ség,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a szív-, ér- és mell kas se bé sze ti osz tály, osz tály ve ze tõ

fõ or vos fel adat kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást,
– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -

sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal -
ma zot ti vagy szol gá la ti jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti bér táb la
figye lembe véte lével kö tött bér meg ál la po dás alap ján, vagy 
a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri -
á nak meg fe le lõ be so ro lás, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
köz al kal ma zot ta it, to váb bá hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,

vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, szív-, ér- és mell kas se -
bé sze ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VI II. épü let II. eme let 
210–212.)

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
szülészet-nõgyógyászati osztály és PIC,

osztályvezetõ fõorvos
munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, szü lé -
szet-nõ gyó gyá sza ti osz tály és PIC, osz tály ve ze tõ fõ or -
vos mun ka kö ré nek el lá tá sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

A szü lé szet-nõ gyó gyá sza ti osz tály és PIC, osz tály ve -
ze tõ fõ or vos fel ada ta: a szü lé szet-nõ gyó gyá sza ti osz tály
és PIC fe le lõs ve ze tõ je ként gya ko rol ja a szü lé szet-nõ gyó -
gyá sza ti fek võ be teg szak el lá tás, to váb bá pe ri na tá lis in ten -
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zív el lá tás (ál ta lá nos szü lé szet-nõ gyó gyá szat, ter hes pa to -
ló gia, nõ gyó gyá sza ti on ko ló gia, nõ gyó gyá sza ti en dok ri -
no ló gia, pe ri na tá lis in ten zív cent rum) te rü le te in a jog sza -
bá lyok ban és az in téz mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za tá ban szá má ra biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör köz al kal ma zot tal, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú tag já val egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– szü lé sze ti-nõ gyó gyá sza ti szak or vo si ké pe sí tés,
– leg alább 10 éves szü lé sze ti-nõ gyó gyá sza ti szak or vo -

si gya kor lat,
– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,
– tu do má nyos mi nõ sí tés,
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.

A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos
mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek  való meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– má so dik szak or vo si ké pe sí tés (on ko ló gia, en dok ri no -

ló gia, uro ló gia),
– rep ro duk ci ós szak mai gya kor lat,
– egész ség ügyi me ne dzse ri vég zett ség,
– iga zolt ok ta tá si és ku ta tá si gya kor lat,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a szü lé sze ti-nõ gyó gyá sza ti osz tály és PIC, osz tály ve -

ze tõ fõ or vos fel adat kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást,
– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -

sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal -
ma zot ti vagy szol gá la ti jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti bér táb la
figye lembe véte lével kö tött bér meg ál la po dás alap ján, vagy 
a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti I/VI. illetménykategó -
riának meg fe le lõ be so ro lás, va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség köz al kal ma zot ta it, to váb bá hi va tá sos és szer zõ dé ses
ál lo má nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, szü lé szet-nõ gyó gyá sza -
ti osz tály és PIC, osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VI II. épü let II. eme let 
210–212.)

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
transzfuziológiai diagnosztikai osztály,

osztályvezetõ fõorvos
munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
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nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, transz -
fu zi o ló gi ai di ag nosz ti kai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos
mun ka kö ré nek el lá tá sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

A transz fu zi o ló gi ai di ag nosz ti kai osz tály, osz tály ve -
ze tõ fõ or vos fel ada ta: a transz fu zi o ló gi ai di ag nosz ti kai
osz tály fe le lõs ve ze tõ je ként gya ko rol ja a transz fu zi o ló gi ai
di ag nosz ti ka te rü le tén a jog sza bá lyok ban és az in téz mény
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban szá má ra biz to sí -
tott jog kö rö ket.

A mun ka kör köz al kal ma zot tal, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú tag já val egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– transz fu zi o ló gi ai szak or vo si ké pe sí tés,
– má so dik szak or vo si ké pe sí tés (ha e ma to ló gia, bel gyó -

gyá szat, se bé szet),
– leg alább 10 éves transz fu zi o ló gi ai szak or vo si gya -

kor lat,
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos

mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek  való meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– ve ze tõi gya kor lat,
– hon véd- és ka taszt ró fa-or vos ta ni ké pe sí tés,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a transz fu zi o ló gi ai di ag nosz ti kai osz tály, osz tály ve -

ze tõ fõ or vos fel adat kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást,
– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -

sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal -
ma zot ti vagy szol gá la ti jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti bér táb la
figye lembe véte lével kö tött bér meg ál la po dás alap ján, vagy 
a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri -
á nak meg fe le lõ be so ro lás, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
köz al kal ma zot ta it, to váb bá hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, transz fu zi o ló gi ai di ag -
nosz ti kai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VI II. épü let II. eme let 
210–212.)

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
ápolási igazgatói munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
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fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont ápo lá si
igaz ga tói mun ka kö ré nek el lá tá sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

Az ápo lá si igaz ga tó fel ada ta: a fõ igaz ga tó köz vet len
irá nyí tá sa mel lett az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont ál tal
nyúj tott ápo lá si te vé keny ség fel ügye le te és össze han go lá -
sa, en nek ke re té ben kü lö nö sen a 43/2003. (VII. 29.)
ESzCsM ren de let 9.  § (3) be kez dés a)–h) pont ja i ban meg -
ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sa a jog sza bá lyok ban és az in -
téz mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban szá má ra
biz to sí tott jog kö rök nek meg fele lõen.

A mun ka kör a Ma gyar Hon véd ség és a rend vé del mi
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag já val, to váb bá köz al -
kal ma zot tal egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– egész ség ügyi fõ is ko la dip lo más ápo lói, in té zet ve ze -

tõi, szak ok ta tói sza kán vagy tu do mány egye te men szer zett
dip lo más ápo lói ok le vél,

– egész ség ügyi (szak) me ne dzse ri ké pe sí tés vagy
egész ség ügyi me nedzs ment szak irá nyú to vább kép zé si
sza kon szer zett ké pe sí tés,

– sza ká po lói ké pe sí tés,
– leg alább 10 éves be teg ágy mel let ti gya kor lat,
– leg alább 5 éves ve ze tõ gya kor lat,
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az ápo lá si igaz ga tói mun ka -

kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun ka kö -
rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló
3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi zal mas
mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz da ság
jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te lek nek
 való meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést meg elõ -
zõ en „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le foly ta tá sá -
val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az ápo lá si igaz ga tói mun ka kör rel tör té nõ
meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– ápo lá si igaz ga tói ve ze tõi gya kor lat,
– ide gen nyelv tár gya lá si szin tû is me re te,
– tu do má nyos, ok ta tá si gya kor lat.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:

– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,

– az ápo lá si igaz ga tói fel adat kör el lá tá sá ra vo nat ko zó
el gon do lást,

– az ápo lá si igaz ga tói mun ka kör el lá tá sá hoz szük sé ges
is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok ira tok
köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az ápo lá si igaz ga tói meg bí zás idõ tar ta ma: a pá lyá zat
el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú szol gá la ti vagy
köz al kal ma zot ti jog vi szony jön lét re, 5 év ha tá ro zott idõ -
tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze -
rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri á nak meg fe le lõ vagy a köz al -
kal ma zot ti bér táb la figye lembe véte lével kö tött bér meg ál -
la po dás alap ján és a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos, illetve
szer zõ dé ses ál lo má nyát vagy köz al kal ma zot ta it meg il le tõ
jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, ápo lá si igaz ga tói be osz -
tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VIII. épü let II. eme let 
210–212.)

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ,
sürgõsségi centrum, osztályvezetõ fõorvos

munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, sür gõs -
sé gi cent rum, osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kö ré nek el lá -
tá sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

A sür gõs sé gi cent rum, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel ada -
ta: a sür gõs sé gi cent rum fe le lõs ve ze tõ je ként gya ko rol ja a
sür gõs sé gi fek võ be teg szak el lá tás te rü le tén a jog sza bá -
lyok ban és az in téz mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -
za tá ban szá má ra biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör köz al kal ma zot tal, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú tag já val egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– sür gõs sé gi or vos ta ni szak or vo si ké pe sí tés,
– má so dik szak or vo si ké pe sí tés (se bé szet, bal ese ti se -

bé szet, bel gyó gyá szat),
– leg alább 10 éves szak or vo si gya kor lat,
– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos

mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek  való meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– tu do má nyos mun ka- és ku ta tá si te vé keny ség,
– hon véd- és ka taszt ró fa-or vos ta ni ké pe sí tés,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a sür gõs sé gi cent rum, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel adat -

kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást,
– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -

sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal -
ma zot ti vagy szol gá la ti jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti bér táb la
figye lembe véte lével kö tött bér meg ál la po dás alap ján, vagy 
a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri -
á nak meg fe le lõ be so ro lás, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
köz al kal ma zot ta it, to váb bá hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, sür gõs sé gi cent rum,
osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VIII. épü let II. eme let 
210–212.)

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
fül-, orr-, gége-, fej- és nyaksebészeti osztály,

osztályvezetõ fõorvos
munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, fül-,
orr-, gé ge-, fej- és nyak se bé sze ti osz tály, osz tály ve ze tõ
fõ or vos mun ka kö ré nek el lá tá sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

A fül-, orr-, gé ge-, fej- és nyak se bé sze ti osz tály, osz -
tály ve ze tõ fõ or vos fel ada ta: a fül-, orr-, gé ge-, fej- és
nyak se bé sze ti osz tály fe le lõs ve ze tõ je ként gya ko rol ja a
fül-orr-gé gé sze ti fek võ be teg szak el lá tás, ál ta lá nos fül-
orr-gé gé szet el lá tás te rü le tén a jog sza bá lyok ban és az in -
téz mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban szá má ra
biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör köz al kal ma zot tal, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú tag já val egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– fül-orr-gé gé sze ti szak or vo si ké pe sí tés,
– leg alább 10 éves fül-orr-gé gé sze ti szak or vo si gya -

kor lat,
– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,
– tu do má nyos mi nõ sí tés,
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.

A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos
mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek  való meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– fej-, nyak se bé sze ti szak mai gya kor lat,
– gé ge-, lég csõ-re konst ruk ci ós se bé sze ti gya kor lat,
– hon véd- és ka taszt ró fa-or vos ta ni ké pe sí tés,
– tu do má nyos mun ka-, ku ta tá si te vé keny ség,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a fül-, orr-, gé ge-, fej- és nyak se bé sze ti osz tály, osz -

tály ve ze tõ fõ or vos fel adat kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon -
do lást,

– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -
sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal -
ma zot ti vagy szol gá la ti jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti bér táb la
figye lembe véte lével kö tött bér meg ál la po dás alap ján, vagy 
a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri -
á nak meg fe le lõ be so ro lás, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
köz al kal ma zot ta it, to váb bá hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, a fül-, orr-, gé ge-, fej- és 
nyak se bé sze ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos beosztá -
sára”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VI II. épü let II. eme let 
210–212.)

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
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érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
gasztroenterológiai osztály, osztályvezetõ fõorvos

munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, gaszt -
ro en te ro ló gi ai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kö -
ré nek el lá tá sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

A gaszt ro en te ro ló gi ai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos
fel ada ta: a gaszt ro en te ro ló gi ai osz tály fe le lõs ve ze tõ je -
ként gya ko rol ja a bel gyó gyá sza ti fek võ be teg szak el lá tás
(ál ta lá nos bel gyó gyá szat, gaszt ro en te ro ló gia) te rü le te in a
jog sza bá lyok ban és az in téz mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá ban szá má ra biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör köz al kal ma zot tal, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú tag já val egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– bel gyó gyász szak or vo si ké pe sí tés,
– gaszt ro en te ro ló gi ai szak or vo si ké pe sí tés,
– leg alább 10 éves gaszt ro en te ro ló gi ai szak or vo si gya -

kor lat,

– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,
– tu do má nyos mi nõ sí tés,
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos

mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek  való meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– egész ség ügyi me ne dzse ri vég zett ség,
– iga zolt ok ta tá si és ku ta tá si gya kor lat,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a gaszt ro en te ro ló gi ai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos

fel adat kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást,
– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -

sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal -
ma zot ti vagy szol gá la ti jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti bér táb la
figye lembe véte lével kö tött bér meg ál la po dás alap ján, vagy 
a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri -
á nak meg fe le lõ be so ro lás, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
köz al kal ma zot ta it, to váb bá hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, III. szá mú bel gyó gyá -
sza ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VI II. épü let II. eme let 
210–212.)
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A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
I. számú belgyógyászati osztály, osztályvezetõ fõorvos

 munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és a gyógy -
in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké pe sí té si
kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás be töl té se
ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá lya i ról
 szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá lyá za tot
hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, I. szá mú bel -
gyó gyá sza ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kö ré -
nek el lá tá sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

Az I. szá mú bel gyó gyá sza ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ -
or vos fel ada ta: az I. szá mú bel gyó gyá sza ti osz tály fe le lõs
ve ze tõ je ként gya ko rol ja a bel gyó gyá sza ti fek võ be teg
szak el lá tás (ál ta lá nos bel gyó gyá szat, an gi o ló gia, ha e ma -
to ló gia) te rü le te in a jog sza bá lyok ban és az in téz mény
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban szá má ra biz to sí -
tott jog kö rö ket.

A mun ka kör a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos, il let ve
szer zõ dé ses ál lo má nyú tag já val tölt he tõ be.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo si

te vé keny ség,
– bel gyó gyász szak or vo si ké pe sí tés,
– leg alább 10 éves bel gyó gyász ve ze tõi és szer ve zõi

gya kor lat,
– leg alább 10 éves csa pat/in té zet szin tû gya kor lat,
– egész sé gi, fi zi kai, pszi chi kai al kal mas ság,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.

A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos
mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek  való meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– egyéb szak or vo si ké pe sí tés,
– hon véd- és ka taszt ró fa-or vos ta ni ké pe sí tés,
– iga zolt ok ta tá si és ku ta tá si gya kor lat,
– jár tas ság a bé ke és há bo rús egész ség ügyi el lá tás szer -

ve zé sé ben, irá nyí tá sá ban,
– egyéb nyelv is me ret.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– az I. szá mú bel gyó gyá sza ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ -

or vos fel adat kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást,
– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -

sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú szol gá la ti
jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan idõ tar tam ra  szóló ve ze -
tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze -
rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri á nak meg fe le lõ be so ro lás és a
Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyát
meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
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kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, I. szá mú bel gyó gyá sza ti 
osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VI II. épü let II. eme let 
210–212.)

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
III. számú belgyógyászati osztály,

osztályvezetõ fõorvos
munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, III. szá -
mú bel gyó gyá sza ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos mun -
ka kö ré nek el lá tá sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

A III. szá mú bel gyó gyá sza ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ -
or vos fel ada ta: az III. szá mú bel gyó gyá sza ti osz tály fe le -
lõs ve ze tõ je ként gya ko rol ja a bel gyó gyá sza ti fek võ be teg

szak el lá tás (ál ta lá nos bel gyó gyá szat, neph ro ló gia) te rü le -
te in a jog sza bá lyok ban és az in téz mény Szer ve ze ti és Mû -
kö dé si Sza bály za tá ban szá má ra biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör köz al kal ma zot tal, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú tag já val egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– bel gyó gyász szak or vo si ké pe sí tés,
– neph ro ló gi ai szak or vo si ké pe sí tés,
– leg alább 10 éves bel gyó gyász szak or vo si gya kor lat,
– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,
– tu do má nyos mi nõ sí tés,
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos

mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek va ló meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– egész ség ügyi me ne dzse ri vég zett ség,
– iga zolt ok ta tá si és ku ta tá si gya kor lat,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a III. szá mú bel gyó gyá sza ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ -

or vos fel adat kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást,
– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -

sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal -
ma zot ti, vagy szol gá la ti jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti bér táb la
figye lembe véte lével kö tött bér meg ál la po dás alap ján, vagy 
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a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri -
á nak meg fe le lõ be so ro lás, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
köz al kal ma zot ta it, to váb bá hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, III. szá mú bel gyó gyá -
sza ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VI II. épü let II. eme let 
210–212.)

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak
meg fe le lõ en a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
kardiológiai osztály, osztályvezetõ fõorvos

munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -

lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont kar di o -
ló gi ai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kö ré nek el lá -
tá sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

A kar di o ló gi ai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel ada -
ta: a kar di o ló gi ai osz tály fe le lõs ve ze tõ je ként gya ko rol ja a 
kar di o ló gi ai fek võ be teg szak el lá tás te rü le tén a jog sza bá -
lyok ban és az in téz mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -
za tá ban szá má ra biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör köz al kal ma zot tal, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú tag já val egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– bel gyó gyász szak or vo si ké pe sí tés,
– kar di o ló gi ai szak or vo si ké pe sí tés,
– leg alább 10 éves kar di o ló gi ai szak or vo si gya kor lat,
– leg alább 5 éves in ten zív kar di o ló gi ai gya kor la ti jár -

tas ság,
– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,
– tu do má nyos mi nõ sí tés,
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos

mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek va ló meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– egész ség ügyi me ne dzse ri vég zett ség,
– iga zolt ok ta tá si és ku ta tá si gya kor lat,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a kar di o ló gi ai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel adat -

kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást,
– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -

sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.
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Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal -
ma zot ti vagy szol gá la ti jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti bér táb la
figye lembe véte lével kö tött bér meg ál la po dás alap ján, vagy 
a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri -
á nak meg fe le lõ be so ro lás, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
köz al kal ma zot ta it, to váb bá hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, kar di o ló gi ai osz tály,
osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VI II. épü let II. eme let 
210–212.)

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak
meg fe le lõ en a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis 

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
központi laboratóriumi diagnosztikai osztály,

osztályvezetõ fõorvos
munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.

tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, köz -
pon ti la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai osz tály, osz tály ve ze -
tõ fõ or vos mun ka kö ré nek el lá tá sá ra az aláb bi fel té te lek -
kel:

A köz pon ti la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai osz tály, osz -
tály ve ze tõ fõ or vos fel ada ta: a köz pon ti la bo ra tó ri u mi di -
ag nosz ti kai osz tály fe le lõs ve ze tõ je ként gya ko rol ja a la bo -
ra tó ri u mi és mik ro bi o ló gi ai di ag nosz ti ka (ál ta lá nos la bo -
ra tó ri u mi, ál ta lá nos ké mi ai, ha e ma to ló gi ai, im mu no ló gi ai
és al ler gi o ló gi ai, bio ké mi ai, ge ne ti kai és im mun ge ne ti kai,
en dok ri no ló gi ai, mik ro bi o ló gi ai di ag nosz ti ka) te rü le tén a
jog sza bá lyok ban és az in téz mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá ban szá má ra biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör köz al kal ma zot tal, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú tag já val egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– or vo si la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai szak or vo si ké pe -

sí tés,
– jár tas ság az im mu no ló gi ai és az en dok ri no ló gi ai di -

ag nosz ti ká ban,
– leg alább 10 éves la bo ra tó ri u mi szak or vo si gya kor lat,
– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,
– tu do má nyos mi nõ sí tés,
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos

mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek va ló meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– or vo si mik ro bi o ló gi ai szak or vo si ké pe sí tés,
– egész ség ügyi me ne dzse ri ké pe sí tés,
– iga zolt ok ta tá si és ku ta tá si te vé keny ség,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.
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A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a köz pon ti la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai osz tály, osz -

tály ve ze tõ fõ or vos fel adat kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon -
do lást,

– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -
sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal -
ma zot ti vagy szol gá la ti jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti bér táb la
figye lembe véte lével kö tött bér meg ál la po dás alap ján, vagy 
a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri -
á nak meg fe le lõ be so ro lás, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
köz al kal ma zot ta it, to váb bá hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, köz pon ti la bo ra tó ri u mi
di ag nosz ti kai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VIII. épü let II. eme let 
210–212.)

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak
meg fe le lõ en a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
központi radiológiai diagnosztikai osztály,

osztályvezetõ fõorvos
munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, köz -
pon ti ra di o ló gi ai di ag nosz ti kai osz tály, osz tály ve ze tõ
fõ or vos mun ka kö ré nek el lá tá sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

A köz pon ti ra di o ló gi ai di ag nosz ti kai osz tály, osz tály -
ve ze tõ fõ or vos fel ada ta: a köz pon ti ra di o ló gi ai di ag nosz -
ti kai osz tály fe le lõs ve ze tõ je ként gya ko rol ja a rönt gen, ult -
ra hang és to mog rá fi ás di ag nosz ti ka (álta lá nos rönt gen,
mam mog rá fi ás, ult ra hang-, echo car di og rá fia-, an gi og rá fi ás, 
in ter ven ci ós ra di o ló gia és ha e mo di na mi ka-, ne u ro ra di o ló -
gia-, CT és MRI-, fo gá sza ti rönt gen di ag nosz ti ka) te rü le -
tén a jog sza bá lyok ban és az in téz mény Szer ve ze ti és Mû -
kö dé si Sza bály za tá ban szá má ra biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör köz al kal ma zot tal, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú tag já val egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– ra di o ló gus szak or vo si ké pe sí tés,
– leg alább 10 éves ra di o ló gus szak or vo si gya kor lat,
– leg alább 10 éves jár tas ság az ult ra hang vizs gá la ti el -

já rá sok ban,
– leg alább 5 éves jár tas ság a CT di ag nosz ti kai el lá tás -

ban,
– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,
– tu do má nyos mi nõ sí tés,
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos

mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és
 bizalmas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet -
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gaz da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel -
té te lek nek va ló meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve -
zést meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés
le foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– jár tas ság az in va zív ra di o ló gi ai el lá tá sok ban,
– egész ség ügyi me ne dzse ri ké pe sí tés,
– iga zolt ok ta tá si és ku ta tá si te vé keny ség,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a köz pon ti ra di o ló gi ai di ag nosz ti kai osz tály, osz tály -

ve ze tõ fõ or vos fel adat kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do -
lást,

– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -
sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal -
ma zot ti vagy szol gá la ti jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti bér táb la
figye lembe véte lével kö tött bér meg ál la po dás alap ján, vagy 
a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri -
á nak meg fe le lõ be so ro lás, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
köz al kal ma zot ta it, to váb bá hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, köz pon ti ra di o ló gi ai di -
ag nosz ti kai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VI II. épü let II. eme let 
210–212.)

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak
meg fe le lõ en a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -

mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
pszichiátriai osztály, osztályvezetõ fõorvos

munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és a gyógy -
in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké pe sí té si
kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás be töl té se
ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá lya i ról
 szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá lyá za tot
hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, pszi chi át ri ai
osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kö ré nek el lá tá sá ra
az aláb bi fel té te lek kel:

A pszi chi át ri ai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel ada -
ta: a pszi chi át ri ai osz tály fe le lõs ve ze tõ je ként gya ko rol ja a 
pszi chi át ri ai fek võ be teg szak el lá tás te rü le tén a jog sza bá -
lyok ban és az in téz mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -
za tá ban szá má ra biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos, il let ve
szer zõ dé ses ál lo má nyú tag já val tölt he tõ be.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo si

te vé keny ség,
– pszi chi át ri ai, vagy ne u ro ló gi ai szak or vo si ké pe sí tés,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai és ve ze tõi gya -

kor lat,
– leg alább 10 éves csa pat/in té zet szin tû gya kor lat,
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– egész sé gi, fi zi kai, pszi chi kai al kal mas ság,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.

A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos
mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek va ló meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– más szak mai, hu mán pro fi lú egye te mi vég zett ség,
– egyéb ide gen nyelv is me re te,
– egyéb szak vizs ga,
– tu do má nyos mun ká ban va ló rész vé tel,
– tu do má nyos fo ko zat,
– ka to nai- és ka taszt ró fa-or vos ta ni szak vizs ga,
– jár tas ság bé ke és há bo rús egész ség ügyi el lá tás szer -

ve zé sé ben, irá nyí tá sá ban,
– kom mu ni ká ci ós kész ség, jó szer ve zõi és tár gya ló ké -

pes ség,
– szak mai pub li ká ci ók.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a pszi chi át ri ai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel adat -

kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást,
– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -

sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú szol gá la ti
jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan idõ tar tam ra  szóló ve ze -
tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze -
rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri á nak meg fe le lõ be so ro lás és a
Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyát
meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat

az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, pszi chi át ri ai osz tály,
osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VI II. épü let II. eme let 
210–212.)

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak
meg fe le lõ en a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
rehabilitációs osztály, osztályvezetõ fõorvos

munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, re ha bi -
li tá ci ós osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kö ré nek el -
lá tá sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

A re ha bi li tá ci ós osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel -
ada ta: a re ha bi li tá ci ós osz tály fe le lõs ve ze tõ je ként gya ko -
rol ja a re ha bi li tá ci ós fek võ be teg szak el lá tás (pszi chi át ri ai,
kar di o ló gi ai, gaszt ro en te ro ló gi ai, stroke-rehabili táció) te -
rü le tén a jog sza bá lyok ban és az in téz mény Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tá ban szá má ra biz to sí tott jog kö rö ket.
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A mun ka kör köz al kal ma zot tal, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú tag já val egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– re ha bi li tá ci ós szak or vo si ké pe sí tés,
– leg alább 10 éves re ha bi li tá ci ós szak or vo si gya kor lat,
– má so dik szak or vo si ké pe sí tés (kar di o ló gia, bel gyó -

gyá szat, se bé szet),
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos

mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek va ló meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– gya kor lat a moz gás szer vi, il let ve a kar di o ló gi ai re ha -

bi li tá ci ó ban,
– gya kor lat a fi zi o te rá pi á ban.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a re ha bi li tá ci ós osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel -

adat kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást,
– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -

sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal -
ma zot ti vagy szol gá la ti jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti bér táb la
figye lembe véte lével kö tött bér meg ál la po dás alap ján, vagy 
a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri -
á nak meg fe le lõ be so ro lás, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
köz al kal ma zot ta it, to váb bá hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, re ha bi li tá ci ós osz tály,
osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té rium Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VIII. épü let II. eme let 
210–212.)

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak
meg fe le lõ en a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
reumatológiai osztály, osztályvezetõ fõorvos

munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, re u ma -
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to ló gi ai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kö ré nek el -
lá tá sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

A re u ma to ló gi ai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel -
ada ta: a re u ma to ló gi ai osz tály fe le lõs ve ze tõ je ként gya -
ko rol ja a re u ma to ló gi ai fek võ be teg szak el lá tás (kli ni kai
re u ma to ló gia) te rü le tén a jog sza bá lyok ban és az in téz -
mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban szá má ra
biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör köz al kal ma zot tal, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú tag já val egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– re u ma to ló gi ai szak or vo si ké pe sí tés,
– má so dik szak or vo si ké pe sí tés (bel gyó gyá szat, fi zi o -

te rá pia, re ha bi li tá ció),
– leg alább 10 éves re u ma to ló gi ai szak or vo si gya kor lat,
– leg alább 10 éves fi zi o te rá pi ás szak or vo si gya kor lat,
– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,
– tu do má nyos mi nõ sí tés,
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos

mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi ellen õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál lam i élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek va ló meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi ellen õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– tu do má nyos mun ka és ku ta tá si te vé keny ség,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a re u ma to ló gi ai osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel -

adat kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást,
– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -

sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi ellen õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal -
ma zot ti vagy szol gá la ti jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti bér táb la
figye lembe véte lével kö tött bér meg ál la po dás alap ján, vagy 
a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri -
á nak meg fe le lõ be so ro lás, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
köz al kal ma zot ta it, to váb bá hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, re u ma to ló gi ai osz tály,
osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VI II. épü let II. eme let 
210–212.)

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak
meg fe le lõ en a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Állami Egészségügyi Központ
bõrgyógyászati osztály, osztályvezetõ fõorvos

munkakör ellátására

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re -
ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sa ke re té ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
hon vé del mi mi nisz te re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
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nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény,
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény, to váb bá a 233/2000. (XII. 23.) Kor m. ren de let és
a gyógy in té ze tek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás
be töl té se ér de ké ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 13/2002. (III. 28.) EüM ren de let alap ján pá -
lyá za tot hir det az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, bõr -
gyó gyá sza ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kö ré -
nek el lá tá sá ra az aláb bi fel té te lek kel:

A bõr gyó gyá sza ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel -
ada ta: a bõr gyó gyá sza ti osz tály fe le lõs ve ze tõ je ként gya -
ko rol ja a bõr gyó gyá sza ti fek võ be teg szak el lá tás (ál ta lá nos 
bõr gyó gyá szat, bõr gyó gyá sza ti al ler go ló gia,) te rü le te in a
jog sza bá lyok ban és az in téz mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá ban szá má ra biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör köz al kal ma zot tal, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú tag já val egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
te lep he lyei.

A mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2007. jú li us 1.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– bõr gyó gyász szak or vo si ké pe sí tés,
– leg alább 10 éves bõr gyó gyász szak or vo si gya kor lat,
– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,
– tu do má nyos mi nõ sí tés,
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.
A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos

mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fon tos és bi zal mas mun -
ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl
 szóló 3/2004. (II. 17.) HM ren de let alap ján a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz -
da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek va ló meg fe le lés, mely nek tisz tá zá sa a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik.

A mun ka kör el lá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá -
zó vál lal ja, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör rel
tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– al ler go ló gi ai és kli ni kai im mu no ló gi ai szak or vo si ké -

pe sí tés,
– tu do má nyos mun ka, ku ta tá si te vé keny ség,
– kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,

– a bõr gyó gyá sza ti osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos fel -
adat kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást,

– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör el lá tá sá hoz szük -
sé ges is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it,

– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
amely leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó,

– nyi lat ko za tot a „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl,

– re fe ren ci á kat.

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal -
ma zot ti vagy szol gá la ti jog vi szony jön lét re, ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra  szóló ve ze tõi meg bí zás sal.

Il let mény, jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti bér táb la
figye lembe véte lével kö tött bér meg ál la po dás alap ján, vagy 
a Hjt. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti I/VI. il let mény ka te gó ri -
á nak meg fe le lõ be so ro lás, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
köz al kal ma zot ta it, to váb bá hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb az
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ
30. nap. Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt
kö ve tõ mun ka nap 16.30-ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen,
vagy pos tai úton. A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, bõr gyó gyá sza ti osz tály, 
osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 Bu da -
pest, Pf. 25. (Bu da pest X., Zách u. 4. VI II. épü let II. eme let 
210–212.)

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak
meg fe le lõ en a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat sze mé lye sen
meg hall gat ja a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá -
lást kö ve tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la -
mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az
érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos -
ság ra.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tá lyon, a 434-6458-as te le fon szá mon Ka to na Ká roly
ez re des nél.

Bu da pest, 2007. áp ri lis

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû köny vét

A könyv höz elõ szót dr. Lom ni ci Zol tán, a Leg fel sõbb Bí ró ság, illetve az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke írt,
mely ben a kö vet ke zõ sza vak kal ajánl ja a kö te tet:

„Az ol va só ke zé be olyan könyv (tan könyv, szak mai hát tér anyag) ke rül, amely tu do má nyos igé nyes ség gel és a gya kor -
la ti al kal maz ha tó ság szán dé ká val mu tat ja be a bí rói eti ka szak mai-mo rá lis alap ja it. A kö tet je len tõs nem zet kö zi ki te kin -
tést nyújt, ami kor más or szá gok gya kor la tá nak, sza bá lyo zá sá nak fel tá rá sát is vál lal ja.
A ta pasz talt és a tárgy kör nem zet kö zi össze füg gé se it is jól is me rõ szer zõk – he lye sel he tõ mó don – ab ból in dul tak ki,
hogy a bí rák eti kus ma ga tar tá sa és el já rá sa az el já rá sok rész ve või – a pe res fe lek, a vád ló, a vé dõ, a jo gi kép vi se lõ, a bün -
te tõ ügyek ben a vád lott – szá má ra ga ran ci á lis je len tõ sé gû, mert meg te rem ti/meg ad ja az el já rás minõsé gét is.
A szer zõk a bí rói eti ka ér vé nye sü lé sét is vizs gál ták a pe res el já rás má sik mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek, a fa ir el já rás igé -
nyé nek meg va ló su lá sá val össze füg gés ben.
A tisz tes sé ges el já rás nap ja ink ban nem zet kö zi jo gi, al kot má nyos és mo rá lis kö ve tel ményt is je len t, amely nek tar tal ma
az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga és – egy re in kább – az Eu ró pai Bí ró ság eset jo gá ból is mer he tõ meg. A kö tet szá mos
jo ge set be mu ta tá sá val szol gál ja a ha zai jo gi kul tú ra szín vo na lá nak eme lé sét, a tisz ta, de mok ra ti kus köz ál la po tok, a bí -
rák és a bí ró sá gok te kin té lye meg óvá sát.
A könyv fon tos tan anyag a bí rák, ügyé szek, ügy vé dek szá má ra, de kü lö nös ha szon nal for gat hat ják gya kor ló po li ti ku -
sok, a tu do má nyos élet kép vi se lõi, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, a jog rend
mi nõ sé gé ért.”

A kö tet 184 ol dal ter je del mû, ára 3381 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû, 184 ol dal terjedelmû ki ad ványt (ára: 3381 forint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be -
lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a
fenti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
meg je len tet te a

LEX-ICON § 5.0
ki ad vá nyát, amely a

Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nyét
tar tal maz za.

A „Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye” a – LEX-ICON 1.0 (Ön kor mány -
za ti Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye), a LEX-ICON 2.0 (Köz igaz ga tá si El já rá sok Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye), va -
la mint a LEX-ICON 3.0 és 4.0 (Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye I–II.) ko ráb bi ki ad vá nyok nyom do ka in ha -
lad va és a fel sõ ok ta tá si kép zés hez se gít sé get nyújt va – a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben tar tal maz za az 
or szá gos és he lyi nép sza va zás ra és né pi kez de mé nye zés re vo nat ko zó ha tá lyos jog sza bá lyo kat. A kö tet négy
rész bõl és füg ge lék bõl áll.
Az el sõ rész ben az Al kot mány és a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló tör vény té ma sze rin ti ren del ke zé se it, az or szá -
gos nép sza va zás ról és né pi kez de mé nye zé sé rõl szó ló tör vényt, a vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény vo nat ko zó
ren del ke zé se it, a te rü let szer ve zé si el já rás ról szó ló tör vény vo nat ko zó ren del ke zé se it, a vá lasz tó jo gi tör vény nek
az adott té má ban tör té nõ vég re haj tá sá ra ki adott 34/2002. (XII. 23.) BM ren de le tét és a 29/2000. (X. 27.) BM
rendeletét kö zöl jük. A má so dik rész az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak a té ma kör rel össze füg gés ben a Ma -
gyar Köz löny ben 1998–2006 kö zött köz zé tett ál lás fog la lá sa it, a har ma dik rész az Al kot mány bí ró ság ál tal
1990–2006 kö zött ho zott és a té má val össze füg gõ, a Ma gyar Köz löny ben köz zé tett el vi je len tõ sé gû ha tá ro za ta it
ad ja köz re, az or szá gos, il let ve he lyi nép sza va zás, né pi kez de mé nye zés sze rin ti bon tás ban. A ne gye dik rész a
Leg fel sõbb Bí ró ság ese ti dön té se it tar tal maz za. A függelékben az 1989–2006 között tartott országos nép -
szavazások adatait tartalmazó összeállítás szerepel.

A ki ad vány nem csak a ta nul má nya i kat foly ta tó egye te mi és fõ is ko lai hall ga tók, ha nem a vá lasz tá si bi zott sá gok
tag jai (sza va zat szám lá ló bi zott ság, he lyi vá lasz tá si bi zott ság, te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság, Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság), és a vá lasz tá si iro dák mun ka tár sa i nak igé nye it is ki elé gí ti. A te ma ti ku san ren de zett jog sza bály gyûj te -
mény se gít sé get nyújt hat a vá lasz tó pol gá rok és a tár sa dal mi szer ve ze tek nép sza va zás ban, né pi kez de mé nye -
zés ben tör té nõ rész vé te lé hez, a bí ró sá gi jog al kal ma zás hoz, a köz vet len de mok rá ci át meg tes te sí tõ in téz mény -
rend szer kutatását és oktatását végzõ szakemberek munkájához és a téma iránt érdeklõdõk ismereteinek
elmélyítéséhez.
A ki ad vány 584 ol dal ter je del mû.
Ára: 4221 Ft áfá val.

A kö tet meg ren del he tõ, il let ve sze mé lye sen is meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Köz löny cent ru -
má ban [1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán; te le fon: 321-5971, fax: 321-5275],
va la mint a ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban is (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a LEX-ICON § 5.0 „Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye”

 címû ki ad ványt  ( ára: 4221 Ft áfá val) ......................  pél dány ban, és kérem, jut tas sák el az aláb bi cím re: 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ....................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ............................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..............................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon
be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti
címre át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                                   cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

dr. Oros Pa u li na for dí tá sá ban

Mar ta Sgubin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je voltam

cí mû köny vét

A szer zõ hu szon öt év alatt szin te tag já vá vált a Ken ne dy csa lád nak, akik leg in kább még is a fõzõ -
tudományát be csül ték.

Ez a könyv a leg em lé ke ze te sebb ese mé nye ken fel tá lalt fo gá sok re cept je i vel le pi meg az ol va sót,
mi köz ben ked ves tör té ne tei rend ha gyó me mo ár ként a csa lád min den nap ja i ba is be te kin tést ad nak,
kel le mes ki kap cso ló dást kí nál va min den ki nek, aki ér dek lõ dik hí res sé gek élet e és szo ká sai iránt.

A kö tet 224 ol dal ter je del mû, ár a 4200 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi 
B. u. 6., te l./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u.
és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668,
338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Mar ta Sgu bin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je vol tam

cí mû, 224 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 4200 fo rint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas -
sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... .............................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez -
vé te le után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett
pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta los lap ja
Szer kesz ti a HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály
1885 Bu da pest, Pf.: 25., te le fon: 474-1111/217-58
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Jó zsef Péter
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu 
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Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony -
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet címen, 
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
In for má ció: te l./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum -
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