
Általános tudnivalók 

2012. EüK. 3. szám pályázati felhívás  

(hatályos: 2012.02.06 - ) 

Tisztelt Hirdetık, Olvasók! 

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

Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztıségének telefonszáma 795-1347. 

A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni. 

Tájékoztatjuk tisztelt hirdet ıinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegébıl 
kénytelenek vagyunk elhagyni azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele 
jogszabályba ütközik, nem hatályos jogszabályon alapul, illetve indokolatlan 
diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a magyar végzettséget vagy 
állampolgárságot preferáló elıírások). 

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

A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – feltüntetni, hogy 
a pályázati határidı kezdı idıpontjának a hirdetı a megjelenés melyik helyét tekinti. 
Eltérı közlés hiányában a pályázati határidı hirdetmény szerinti kezdı idıpontja az 
Egészségügyi Közlönyben való megjelenés. A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján is 
megjelenı hirdetések esetén a honlapon feltüntetett határidık az irányadók, eltérı 
közlés esetén is. 

Amennyiben a közlésnél más idıpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a 
pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı. Az állások bérezése a hatályos 
jogszabályok alapján történik. 

A Szerkesztıség felhívja a hirdetık figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy 
félreérthetı módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekbıl adódó esetleges 
hibákért felelısséget nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy 
hirdetéseiket ne kézírásos formában juttassák el a Szerkesztıség részére. Az 
olvashatatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem vállaljuk. 



Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását 
a Szerkesztıség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának 
idıpontjáig. 

Rövidítésjegyzék 

(3) = az álláshelyek száma 

ÁNTSZ = Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat 

á.p. = állampolgár 

b: = havi munkabér forintban 

Bp. = Budapest 

biz. = bizonyítvány 

cs: = csatolandó 

d. = diploma 

e: = elınyben részesül 

e. b. = erkölcsi bizonyítvány 

e. h.: = elbírálási határidı 

eü. = egészségügyi 

f: = telefax 

fıig. = fıigazgató 

Fıv. = fıváros(i) 

gy. = gyakorlat 

gyt. = gyógyszertár 

h: = pályázati határidı 

I. = intézet vagy intézmény 

Ig. = igazgató 

ig. = igazolvány 

ir. = irányítás(a)(i) 

Képv.-test. = képviselı-testület 

K. = kórház 

Kl. = klinika 

kl.-ai = klinikai 

kö. = közegészségügyi 

közp. = központ 

közpi. = központi 

kut. = kutatás(i), kutató 

Lab. = laboratórium 



lab.-i = laboratóriumi 

magyar á.p.-ság = magyar állampolgárság 

m. = munka 

M.j.V. = megyei jogú város 

Nk. = nagyközség 

nyi. = nyelvismeret 

nyv. = nyelvvizsga 

O. = osztály 

okl. = oklevél 

okt. = oktatás(a)(i) 

OONY/GYONY = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos 
Nyilvántartása 

OONYI/GYONYI = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos 
Nyilvántartásba vételérıl szóló igazolvány 

OEP = Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

orv. = orvos(i) 

Ö. = önkormányzat 

P. H. = polgármesteri hivatal 

R. = rendelıintézet 

szerv. = szervezés(e) 

sz. = szakmai 

sz.ö. = szakmai önéletrajz 

sz.gy. = szakmai gyakorlat 

szakorv.gy. = szakorvosi gyakorlat 

szk. = szakképesítés, szakorvosi képesítés 

sz.tev. = szakmai tevékenység 

sz.v. = szakmai végzettség 

szoc. = szociális 

szolg. = szolgálati 

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

szv. = szakvizsga 

szv.biz. = szakvizsga bizonyítvány 

SZMSZ = szervezeti és mőködési szabályzat 

tap. = tapasztalat 

t: = telefoninformáció 

t/f: = telefon/telefax 



tev. = tevékenység 

t.f. = tudományos fokozat 

th. = therápia 

tud. = tudományos 

v. = végzettség 

vez. = vezetés(e) 

vez.gy. = vezetıi/vezetési gyakorlat 

vizsg. = vizsgálat 

A nemzeti erıforrás miniszter 
pályázati felhívása 

A nemzeti erıforrás miniszter pályázatot hirdet a Mátrai Gyógyintézet fıigazgató gazdasági 
helyettese munkakör munkaviszony keretében történı, határozatlan idejő betöltésére. 

Feladat: 

– az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban Korm. rendelet) 17. §-ában meghatározott feladatok ellátása. 

Pályázati feltételek: 

– felsıoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség, vagy felsıoktatásban szerzett 
egyéb végzettség és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelıi képesítés azzal, 
hogy a gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsıfokú végzettség 
tekintetében a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı 
képesítéseket kell irányadónak tekinteni; 

– a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében szerepelnie kell a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése 
szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel 

A Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése alapján a fenti követelmények alól felmentés adható, ha 
az érintett költségvetési szervnél legalább ötéves gazdasági vezetıi gyakorlattal rendelkezik, 
és a fentiek szerinti végzettség vagy képesítés megszerzéséhez a tanulmányait már 
megkezdte; 

– legalább 3 éves vezetıi gyakorlat, amely alól a gyógyintézetek vezetıjének és 
vezetıhelyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint a vezetıi megbízás betöltése 
érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 
5. § (2) bekezdése szerint felmentést az intézet vezetıjének javaslatára a nemzeti erıforrás 
miniszter adhat. 

Elınyt jelentı feltételek: 

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



– költségvetési intézménynél gazdálkodási területen szerzett gyakorlat. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– szakmai program; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatai; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás résztvevıi megismerhetik 

Munkabér és egyéb juttatások: megegyezés szerint, figyelemmel a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény 192/B. § (2) bekezdésére, amely alapján a 
munkavállaló tárgyév március 1-jétıl a következı év február végéig terjedı idıszakra 
vonatkozó havi munkabére nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által 
hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelızı évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos 
bruttó kereset tízszeresét. 

A fıigazgató gazdasági helyettesi munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

Pályázati határidı: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történı megjelenést 
(2012. február 8.) követı 30 nap. 

A pályázatot a nemzeti erıforrás miniszternek címezve a Nemzeti Erıforrás Minisztérium 
Személyügyi Fıosztályára (1051 Budapest, Arany J. u. 6–8.) a fenti határidı lejártáig 
személyesen kell benyújtani. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 8. 

Az állás betölthetı: az elbírálást követıen azonnal. 

Pályázati hirdetmények egyetemi oktatói, 
illetve egyetemi intézményekben betölthetı egyéb állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı 
szerv neve, 
címe 

Munkahely és 
munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház fıigazgató fıorvosa pályázatot hirdet a Baleseti Sebészeti 
Osztály fıorvosi állására. 



A kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban, fıorvosi/szakorvosi munkakörre, 90 
napos próbaidıvel történik. 
Az osztályvezetı fıorvosi megbízás határozott idıre, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: Gyır-Moson-Sopron megye, 9024 Gyır, Vasvári Pál utca 2–4. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
Feladata a Baleseti Sebészeti Osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködésének 
biztosítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– orvosi diploma; 

– traumatológiai szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– ortopédia, kézsebészet, sebészet szakvizsga; 

– mellkassebészeti jártasság; 

– tudományos munka; 

– idegen nyelvismeret. 

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

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– szakmai vezetıi elképzelések; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes mőködési nyilvántartás igazolása; 

– MOK tagság igazolása; 

– publikációs jegyzék; 

– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázati 
anyagot megismerhetik; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul. 
A beosztás betölthetıségének idıpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követıen azonnal 
betölthetı. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 1. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Oláh Attila orvosigazgató nyújt, a 
06 (96) 507-936-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történı megküldésével 
(9024 Gyır, Vasvári Pál utca 2–4.) 
vagy személyesen: PAMOK Humán Erıforrások Osztálya, Gyır-Moson-Sopron megye, 9024 
Gyır, Vasvári Pál utca 2–4. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 5/42-1/2012., 



valamint a beosztás megnevezését: „osztályvezetı fıorvos (Baleseti Sebészeti Osztály)”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (Kjt.) 20/A. és 20/B. §-ban, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ban foglaltaknak megfelelıen. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
PAMOK holnapján: www.petz.gyor.hu – 2012. február 5. 

NKI honlapján: 2012. február 5. 

GYEMSZI honlapján. 

Garzonházi férıhelyet tudunk biztosítani. 

        

*** 

        

Soproni 
Erzsébet 
Oktató K.  
a DE OEC 
Oktató K. 
fıig. fıorvosa 
9400 Sopron, 
Gyıri u. 15. 

Belgyógyászati 
típusú Mátrix 
Egység/ 
II. 
Belgyógyászati 
O.  
(kardiológia) 
kardiológus 
szakorvos (2) 

– szv. elıtt álló orvosnak 
is, 
– általános orv. d., 
– szakirányú szk., 
– eü. alkalmasság, 
– büntetlen elıélet, 
– e: intenzív kardiológiai 
jártasság, 
– cs: részletes sz.ö., 
– iskolai v.-et, szk.-t 
igazoló okiratok 
másolata,  
– OONY igazolvány 
másolata, 
(alapnyilvántartás), 
– MOK tagság igazolása, 
– mőködési 
nyilvántartásba vétel 
igazolása, 
– kötelezı folyamatos 
továbbképzési idıszak 
teljesítését igazoló okirat 
másolatai, 
– 1 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat, melyben  
hozzájárul ahhoz,  
hogy a pályázat 
elbírálásában részt vevık 
a pályázati  
anyagot megismerhetik 

– h: megjelenéstıl számított 30. nap, 
– b: megegyezés szerint, 
– e. h.: a h. lejártát követı  
30. nap, 
– pályázatok benyújtása  
4 példányban Prof. dr. Baranyai 
Tibor fıig. fıorvos részére a K. 
címén (9400 Sopron,  
Gyıri u. 15.), 
– a meghirdetett álláshellyel 
kapcsolatban részletes információt 
dr. Kovács Imre PhD. osztályvezetı 
fıorvostól lehet kérni a 06 (99) 312-
120/381-es telefonszámon, 
– a pályázat bıvebb közzétételének 
helye: www.kozigallas.hu, 
www.sopronkorhaz.hu 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi 
és orvosvezetıi állásokra 



A pályázatot 
meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 
információk 

        

A balatonfüredi Állami Szívkórház fıigazgató fıorvosa pályázatot hirdet osztályvezetı fıorvosi 
állás betöltésére, Kardiológiai rehabilitációs osztályra. A kinevezés határozatlan idejő 
közalkalmazotti jogviszonyban, szakorvos/fıorvos munkakörre és határozott idejő vezetıi 
megbízásra szól. 

Pályázati feltételek: 
– kardiológiai és kardiológiai rehabilitációs szakvizsga; 

– legalább 10 éves gyakorlat a szakterületen; 

– idegen nyelvtudás; 

– vezetıi gyakorlat; 

– tudományos munkásság. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– tudományos munkák, publikációk jegyzéke; 

– diploma másolata; 

– szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– mőködési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– kamarai tagsági igazolás; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevık megismerhetik; 

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

Feladat: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködtetése. 

Illetmény, juttatások:  a Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

Pályázati határidı: a megjelenést követı 30. nap (NKI). 

A pályázat benyújtása: Prof. Dr. Veress Gábor fıigazgató fıorvosnak, Állami Szívkórház, 
Balatonfüred, 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidı lejártát követı 60. nap. 

Az állás betölthetı: a pályázat elbírálását követıen azonnal. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Nemzeti Közigazgatási Intézet 2012. 
január 23. 

        

*** 

        

Toldy Ferenc K-
R. 
Egyszemélyes 
Nonprofit 
Közhasznú 

Sürgısségi Betegellátó 
O. 
osztályvezetı fıorvos 
Feladat: a négy ágyas 
SBO vez.-e, munkájának  

– a jogszabály által elıírt 
szk. ennek hiányában  
kötelezettségvállalás 
annak megszerzésére, 
– cs: OONYI másolata, 

valamennyihez: 
– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstıl 
számított 30. nap, 
– e. h.: a Szakmai 



Korlátolt  
Felelısségő 
Társaság 
ügyvezetı Ig.-ja 
2700 Cegléd, 
Törteli út 1–3. 

összehangolása az ellátási 
területen mőködı alap- 
járó- és fekvıbeteg ellátás 
szervezeti egységeivel,  
a mőködés sz.  
koncepciójának  
kidolgozása, magas  
színvonalú betegközpontú 
sz. m. biztosítása 

– mőködési 
nyilvántartásról szóló 
határozat másolata, 
– e: sürgısségi O.-on 
szerzett legalább 5 éves 
sz.gy., 
valamennyihez: 
– cs: v.-et igazoló 
okmányok másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– sz.ö., 
– szervezési és vez.-i  
elképzelések, 
– hozzájárulás a pályázati 
anyag elbírálásában részt 
vevık betekintési 
jogához 

Kollégium illetékes 
tagozatának véleményét 
követı 30. nap, 
– pályázatok benyújtása: 
levélben, négy 
példányban, dr. Pusztai 
Dezsı ügyvezetı Ig.-hoz 
a K. címére  
(2700 Cegléd, Törteli út 
1–3.), 
– a pályázattal 
kapcsolatban további 
információ kérhetı dr. 
Gyáni Éva orv.-Ig.-tól  
a 06 (53) 310-011-es 
telefonszámon, 599-es 
mellék 

        

  Közpi. 
Anaesthesiologiai  
és Intenzív Therapias O. 
osztályvezetı fıorvos 
Feladat: a nyolc ágyas  
intenzív O., az 
anaesthesiologiai  
ambulancia vez.-e, 
valamint a közpi. 
mőtısszolgálat hatékony 
mőködését segítı 
anaesthesiologiai orvosi  
és szakdolgozói tev. ir.-a, 
mindezek sz. 
koncepciójának 
kidolgozása, magas  
színvonalú sz. m. 
biztosítása 

– szakirányú szk., 
– minimum 8 éves sz.gy., 
– vez.-i tapasztalat, 
– cs: OONYI másolata, 
– mőködési 
nyilvántartásról szóló 
határozat másolata 

  

        

  Közpi. Lab. 
osztályvezetı 
Feladat: az I. járó-  
és fekvıbeteg ellátásához  
kapcsolódó lab.-i 
vizsgálatokat végzı 
szervezeti  
egység sz. ir.-a, vez.-e, sz. 
koncepció kidolgozása, 
magas színvonalú sz. m. 

– szakirányú szk. 
(szakorvosi vagy kl.-ai 
biokémikus szk.), 
– közpi. lab.-i 
mőködésében szerzett 
sz.gy., 
– e: vez.-i tapasztalat, 
– tud. fokozat (Ph.D) 

  



biztosítása 

        

*** 

        

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház fıigazgató fıorvosa pályázatot hirdet osztályvezetı fıorvosi 
állás betöltésére, Intézetünk Bırgyógyászati Osztályára. 
A kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban, szakorvos/fıorvos munkakörre és 
határozott idejő vezetıi megbízásra szól. 

Pályázati feltételek: 
– bırgyógyászat szakvizsga; 

– legalább öt éves, a szakterületen szerzett gyakorlat; 

– vezetıi gyakorlat; 

– tudományos munkásság. 

Elınyt jelent: 
– allergológia és klinikai immunológia ráépített szakvizsga; 

– tudományos fokozat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– tudományos munkák, publikációk jegyzéke; 

– szakmai koncepció; 

– diploma másolata; 

– szakvizsga bizonyítványok másolata; 

– mőködési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– kamarai tagsági igazolás; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó 
ennek meglétéhez kötött munkakörben dolgozik; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevık megismerhetik; 

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

Feladat: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködtetése. 

Illetmény, juttatások: Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

Pályázati határidı: a megjelenést követı 30 nap. 

A pályázat benyújtása: dr. Trombitás Zoltán fıigazgató fıorvos. 

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidı lejártát követı 60 nap. 

Az állás betölthetı: a pályázat elbírálását követıen azonnal. 

        

*** 

        

Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága (7633 Pécs, dr. Veress 
E. u. 2.) pályázati felhívása. 



Munkahely és munkakör megnevezése: Pécs Megyei Jogú város Egyesített Egészségügyi 
Intézmények (7633 Pécs, dr. Veress 
E. u. 2.) labor szakrendelés vezetı fıorvos. 

Pályázati feltételek: 
– egyetemi végzettség, laboratóriumi és mikrobiológiai szakvizsga. 

A pályázathoz csatolandó: 
– v.-t igazoló oklevél másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

Juttatások, egyéb információk: 
– bérezés a Kjt. szerint. 

– jelentkezési határidı: a megjelenéstıl számított 30. nap; 

– elbírálási határidı: a pályázat benyújtására nyitva álló határidı lejártát követı 30 napon belül; 

– az állás azonnal betölthetı; 

– laborvezetıi gyakorlat elınyt jelent; 

– további információk a fenti címen és a 06 (72) 253-832-es telefonszámon. 

        

*** 

        

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelıintézet fıigazgatója pályázatot hirdet 
az intézet Pathologiai Osztály osztályvezetı fıorvosi beosztás ellátására. 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évre szól. 

Ellátandó feladat: a Pathologiai Osztály jogszabályban meghatározott szakmai kompetenciáknak 
megfelelı vezetése, orvos-szakmai irányítása, ellenırzése a szakmai irányelvek, protokollok és 
módszertani útmutatók alapján. Pathologiai Osztályon belüli szervezeti egységek szakmai 
együttmőködésének biztosítása, figyelembe véve a humánerıforrás és erıforrásokkal való hatékony 
gazdálkodás irányelveit. 

Pályázati feltételek: 
– büntetlen elıélet; 

– orvosi diploma; 

– szakirányú szakképesítés; 

– cytopathologiai szakvizsga; 

– 10 éves szakmai gyakorlat; 

– 3 éves vezetı gyakorlat; 

Elınyt jelent: 
– tudományos tevékenység; 

– egészségügyi menedzsment területén való jártasság; 

– aspirációs cytológiában való jártasság. 

A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázatot írásban dr. Bene Ildikó fıigazgató részére kell 
benyújtani (5000 Szolnok, Tószegi út 21., Pf. 2.). Szakmai kérdésekkel kapcsolatban dr. Péter Lívia 
orvosigazgató ad bıvebb tájékoztatást. 
Határideje:  a megjelenéstıl számított 15. nap. 



A pályázatot az erre a célra összeállított elıkészítı bizottság véleményezi. 

A pályázat benyújtását követı 15 napon belül az illetékes szakmai kollégium véleményét az intézet 
megkéri. 
Pályázat elbírálásának határideje: a szakmai kollégium véleményét követı 15 munkanap. 

A pályázati meghallgatásról és az eredményrıl a pályázó írásban értesítést kap. 

Bérezés és egyéb juttatás: 
– az illetmény megállapítására közös megegyezéssel a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 
alapján kerül sor; 
– vezetıi pótlék az illetménypótlék alap 100%-a; 

– szolgálati lakás biztosítása igény esetén. 

Az állás betöltésének idıpontja: a pályázat elbírálását követıen az állás azonnal betölthetı. 

A pályázathoz csatolandó iratok 2 példányban: 
– diploma másolata; 

– szakorvosi képesítés másolata; 

– vezetıi elképzelést bemutató program; 

– részletes minısítésrıl és továbbképzésekrıl másolat vagy összefoglaló jegyzék; 

– tud. munkákról összefoglaló jegyzék; 

– határozat az Orvosok Alapnyilvántartásába vételérıl; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan. 

*** 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelıintézet fıigazgatója pályázatot hirdet 
az intézet Neurológiai Osztály osztályvezetı fıorvosi beosztás ellátására. 
A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évre szól. 

Ellátandó feladat: a Neurológiai Osztály és szakambulanciáinak vezetése, szakmai felügyelete. Az 
osztály szakmai profiljába vágó lakossági megbetegedési viszonyok tanulmányozása és ahhoz 
igazodó szakmai programok készítése. A szakmai feladatok ellátásához szükséges források 
biztosítása. Orvos-szakmai és gazdasági teljesítménymutatók alakulásának meghatározása és 
elemzése. 

Pályázati feltételek: 
– büntetlen elıélet; 

– orvosi diploma; 

– neurológiai szakképesítés; 

– 10 éves szakmai gyakorlat. 

Elınyt jelent: 
– stroke ellátásban, thrombolízisben való jártasság; 

– Doppler vizsgálatokban való jártasság; 

– nagy betegforgalmú osztályon szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázatot írásban dr. Bene Ildikó fıigazgató részére kell 
benyújtani (5000 Szolnok, Tószegi út 21., Pf. 2.). Szakmai kérdésekkel kapcsolatban dr. Péter Lívia 
orvosigazgató ad bıvebb tájékoztatást. 
Határideje:  a megjelenéstıl számított 15. nap. 

A pályázatot az erre a célra összeállított elıkészítı bizottság véleményezi. 



A pályázat benyújtását követı 15 napon belül az illetékes szakmai kollégium véleményét az intézet 
megkéri. 
Pályázat elbírálásának határideje: a szakmai kollégium véleményét követı 15 munkanap. 

A pályázati meghallgatásról és az eredményrıl a pályázó írásban értesítést kap. 

Bérezés és egyéb juttatás: 
– az illetmény megállapítására közös megegyezéssel a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 
alapján kerül sor; 
– vezetıi pótlék az illetménypótlék alap 100%-a; 

– szolgálati lakás biztosítása igény esetén. 

Az állás betöltésének idıpontja: a pályázat elbírálását követıen az állás azonnal betölthetı. 

A pályázathoz csatolandó iratok 2 példányban: 
– diploma másolata; 

– szakorvosi képesítés másolata; 

– vezetıi elképzelést bemutató program; 

– részletes minısítésrıl és továbbképzésekrıl másolat vagy összefoglaló jegyzék; 

– tud. munkákról összefoglaló jegyzék; 

– határozat az Orvosok Alapnyilvántartásába vételérıl; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan. 

        

*** 

        

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelıintézet fıigazgatója pályázatot hirdet 
az intézet Szemészeti Osztály osztályvezetı fıorvosi beosztás ellátására. 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évre szól. 

Ellátandó feladat: a Szemészeti Osztály és szakambulanciáinak vezetése, szakmai felügyelete. Az 
osztály szakmai profiljába vágó lakossági megbetegedési viszonyok tanulmányozása és ahhoz 
igazodó szakmai programok készítése. A szakmai feladatok ellátásához szükséges források 
biztosítása. Orvos-szakmai és gazdasági teljesítménymutatók alakulásának meghatározása és 
elemzése. 

Pályázati feltételek: 
– büntetlen elıélet; 

– orvosi diploma; 

– szakirányú szakképesítés; 

– további szakképesítés; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– legalább 3 éves vezetıi gyakorlat; 

– nagy betegforgalmú osztályon szerzett mőtéti tapasztalat. 

Elınyt jelent: 
– hátsó szegmens sebészetben való jártasság. 

A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázatot írásban dr. Bene Ildikó fıigazgató részére kell 
benyújtani (5000 Szolnok, Tószegi út 21., Pf. 2.). Szakmai kérdésekkel kapcsolatban dr. Péter Lívia 



orvosigazgató ad bıvebb tájékoztatást. 

Határideje:  a megjelenéstıl számított 30. nap. 

A pályázatot az erre a célra összeállított elıkészítı bizottság véleményezi. 

A pályázat benyújtását követı 15 napon belül az illetékes szakmai kollégium véleményét az intézet 
megkéri. 

Pályázat elbírálásának határideje: a szakmai kollégium véleményét követı 30. munkanap. 

A pályázati meghallgatásról és az eredményrıl a pályázó írásban értesítést kap. 

Bérezés és egyéb juttatás: 
– az illetmény megállapítására közös megegyezéssel a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 
alapján kerül sor; 

– vezetıi pótlék az illetménypótlék alap 100%-a; 

– szolgálati lakás biztosítása igény esetén. 

Az állás betöltésének idıpontja: a pályázat elbírálását követıen az állás azonnal betölthetı. 

A pályázathoz csatolandó iratok 2 példányban: 
– diploma másolata; 

– szakorvosi képesítés másolata; 

– vezetıi elképzelést bemutató program; 

– részletes minısítésrıl és továbbképzésekrıl másolat vagy összefoglaló jegyzék; 

– tudományos munkákról összefoglaló jegyzék; 

– határozat az Orvosok Alapnyilvántartásába vételérıl; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan. 

        

*** 

        

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

Az osztályvezetı beosztás ellátására vonatkozó megbízással egyidejőleg fül-orr-gégész szakorvosi 
munkakörbe kinevezhetı. 

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

Megbízással ellátandó feladatok: Fül-orr-gége osztály és a hozzá tartozó járóbeteg szakrendelés 
vezetése és orvos szakmai irányítása. 

Jelentkezés feltétele: 
– orvosi diploma; 

– fül-orr-gége szakorvosi képesítés; 

– szakvizsga után legalább 5 éves gyakorlat. 

Jelentkezéshez csatolandó: 
– személyes adatok; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okiratok fénymásolata; 



– vezetıi koncepció, tudományos tevékenység jegyzéke; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata; 

– MOK tagság igazolása; 

– érvényes mőködési nyilvántartásáról másolat; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a jelentkezésben foglalt adatok közölhetık harmadik személlyel 
és a jelentkezésben foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 
Az állás a benyújtott pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı. Bérezés és lakhatás 
támogatása megbeszélés szerint. 
Pályázati határidı: 2012. március 9. A Kormányzati Személyügyi portálon a pályázat publikálásra 
kerül: 2012. február 10. 
Jelentkezést a fenti címre, dr. Muth Lajos fıigazgató-fıorvos részére lehet benyújtani. 

        

*** 

        

Veszprém 
Megyei  
Csolnoky Ferenc 
K.  
Nonprofit Zrt. 
8200 Veszprém, 
Kórház u. 1. 

Sebészeti Centrum 
centrumvezetı fıorvos 

– orv. d., 
– sebészet szv., 
– több mint 10 éves 
sz.gy., 
– számítógép felhasználó 
szintő ismerete, 
– e: egyéb szakirányú 
szv., 
– angol, német nyi., 
– külföldön szerzett több 
éves sz. tapasztalat, 
– haladó endoszkópos  
sebészetben való 
jártasság, 
– tud. munkában való  
részvétel, 
– tud. minısítés, 
– vez.gy., 
– cs: d. másolat, 
– szv.biz. másolata, 
– igazolás OONY-ba 
vételrıl, 
– fényképes sz.ö., 
– e.b., 
– elıadások, publikációk 
jegyzéke, 
– sz. program 

– h: a megjelenéstıl 
számított 30. nap, 
– pályázatok benyújtása: 
Humánerıforrás 
gazdálkodási 
osztályvezetıhöz,  
8200 Veszprém, Kórház 
u. 1., 
– igény esetén orvos-
nıvérszállón elhelyezés, 
– további részletek  
a www.vmkorhaz.hu 

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 

A pályázatot Munkahely és Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 



meghirdetı 
szerv neve, címe 

munkakör  
megnevezése 

        

Budapest 

        

Pestszentlırinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. 
(1183 Budapest, Thököly út 3.) ügyvezetı igazgatója pályázatot hirdet teljes állású gyermek 
háziorvos és gyermek fogorvosi munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek gyermek háziorvos: 
– gyermek háziorvosi szakvizsga; 

– büntetlen elıélet. 

Feladat: 
– XVIII. kerületi gyermek háziorvosi körzet ellátása privatizált formában. 

A jelentkezéshez csatolandó: 
– szakmai önéletrajz; 

– a végzettséget igazoló okiratok másolata. 

Pályázati feltételek gyermek fogorvos: 
– gyermek fogorvosi szakvizsga; 

– büntetlen elıélet. 

Feladat: 
– XVIII. kerületi gyermek fogorvosi körzet ellátása privatizált vagy alkalmazotti formában. 

A jelentkezéshez csatolandó: 
– szakmai önéletrajz; 

– a végzettséget igazoló okiratok másolata. 

A jelentkezési anyagokat dr. Szebényi Attila orvosigazgató részére kell benyújtani a következı 
elérhetıségeken: 
Cím: 1183 Budapest, Thökölyi út 3., e-mail: titkarsag@18euszolg.hu, t.: 06 (1) 297-1210/175. 

        

Baranya megye 

        

Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága (7633 Pécs, dr. Veress 
E. u. 2.) pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: Pécs Megyei Jogú város Egyesített Egészségügyi 
Intézmények (7633 Pécs, dr. Veress E. u. 2.) labor szakorvos. 

Pályázati feltételek: 
– egyetemi végzettség, laboratóriumi szakvizsga. 

A pályázathoz csatolandó: 
– végzettséget igazoló okirat hiteles másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

Juttatások, egyéb információk: 



– bérezés a Kjt. szerint; 

– jelentkezési határidı: a megjelenéstıl számított 30. nap; 

– elbírálási határidı: a pályázat benyújtására nyitva álló határidı lejártát követı 30 napon belül; 

– az állás 2012. május 1. napjától betölthetı; 

– további részletek a fenti címen és a (72) 253-832-es telefonszámon kaphatóak. 

        

Bács-Kiskun megye 

        

A Kiskunfélegyházi Városi Kórház- Rendelıintézet Gyógyfürdı és Rehabilitációs Központ 
(Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.) pályázatot hirdet szakorvosi munkakör betöltésére, az Intézet 
Sebészeti szakrendelésén. Nyugdíjas munkavállaló jelentkezését is várjuk. 

Feladat: a munkaköri leírásban foglaltak alapján szakirányú képesítésének megfelelı szakorvosi 
tevékenység végzése. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– szakorvosi képesítés; 

– büntetlen elıélet. 

Elınyt jelent: 
– társszakmában szerzett szakvizsga; 

– diagnosztikai jártasság. 

A pályázathoz csatolandó: 
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat hiteles másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– orvosok országos nyilvántartásba vételérıl igazolás másolata; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók megismerjék és véleményezzék. 
Bérezés: a Kjt. rendelkezései alapján. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. február 8. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. február 10. 

Az állás betölthetı a pályázati elbírálást követıen 2012. február 15-tıl. 

A pályázatokat a Kiskunfélegyházi Városi Kórház-Rendelıintézet Gyógyfürdı és Rehabilitációs 
Központ fıigazgató fıorvosának kell benyújtani (Dr. Kovács József fıigazgató fıorvos, 6100 
Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.), személyesen vagy postai úton. Postai benyújtás esetén a 
borítékon kérjük feltüntetni: „sebész szakorvosi pályázat”. 

        

Békés megye 

        

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

        

Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) 
pályázati hirdetménye. 



Munkahely és munkakör megnevezése: VI. sz. felnıtt háziorvosi körzet ellátási területén 
háziorvos. 
– vállalkozási formában; 

– területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött szerzıdésben rögzített feltételek 
szerint; 
– a központi ügyeleti szolgálat mőködtetésében való részvétellel. 

Pályázati feltételek: 
– 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben elıírt 
feltételek megléte. 

A pályázathoz csatolandó: 
– végzettséget igazoló iratok; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány; 

– igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevık a pályázati 
anyagot megismerhetik. 
Juttatások, egyéb információk: a háziorvosi körzet mőködtetéséhez Sajószentpéter, Kossuth L. út 
200. alatt biztosított rendelı helyiség. 
Határid ı: a megjelenéstıl számított 30. nap. 

Elbírálás határideje: a határidı lejártát követı soros képviselı-testületi ülésen, a pályázók 
személyes meghallgatását követıen. 
Szerzıdéskötés idıtartama és az egyéb feltételek biztosítása: a Képviselı-testület döntése 
szerint, illetve a megállapodástól függıen. A Képviselı-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek minısítse. 
Pályázatok benyújtása: Sajószentpéter Város polgármesteréhez a Polgármesteri Hivatal címére 
(3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.), t.: 06 (48) 521-037. 
További információ kérhetı: Sajószentpéter Város polgármesterétıl és jegyzıjétıl a 06 (48) 521-
037-es telefonszámon 

Csongrád megye 

        

Fejér megye 

        

Gyır-Moson-Sopron megye 

        

A Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet fıigazgatója (9400 Sopron, Várisi út 2.) pályázatot hirdet 
Kardiológiai  Rehabilitációs Osztályára kardiológiai rehabilitációs szakorvosi állás betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltétele: erkölcsi bizonyítvány. 

Illetmény:  megbeszélés tárgya. 

Szükség esetén szolgálati lakást biztosítunk. 

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

A pályázatot dr. Négyesi Zsolt fıigazgatóhoz (9400 Sopron, Várisi út 2.) kérjük benyújtani. 



Az állás azonnal elfoglalható. 

        

Hajdú-Bihar megye 

        

Hajdúsámson 
Város Ö. 
Képv.-test. 
4251 
Hajdúsámson, 
Szabadság tér 5. 

4. sz. felnıtt 
háziorvosi körzet 
(Hajdúsámson, 
Sámsonkert 
településrész) 
háziorvos 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– a háziorvosi 
körzet 
lakosságszáma: 
2300 fı 
A háziorvos által 
ellátandó 
feladatok: 
– 4/2000. (II. 25.) 
EüM  
rend.-ben foglaltak 
szerint 

mindkettıhöz: 
– a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és a 
fogorvosi tev.-rıl szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM 
rend.-ben meghatározott 
képesítés, 
– 313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rend.-ben elıírt 
feltételek megléte, 
– a praxis egyéni  
vagy társas vállalkozói  
formában látható el, 
– büntetlen elıélet, 
– e: ha a pályázó vállalja, 
hogy saját tulajdonú 
ingatlanban vagy mástól 
bérelt ingatlanban kívánja 
mőködtetni a praxist, 
– ha a pályázó vállalja,  
hogy egyes 
közszolgáltatókkal 
közvetlenül szerzıdést köt 
és a rezsit saját nevében 
fizeti, 
– cs: a v.-et, szakirányú 
képzetséget igazoló 
okiratok hiteles másolata, 
– részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– az eü. államigazgatási 
szerv által mőködtetési jog 
engedélyezési feltételek 
fennállásának igazolása, 
– a vállalkozás meglétét 
igazoló dokumentumok 
[egyéni vállalkozói 
igazolvány, illetve társas 
vállalkozás esetén az 
alapító okirat (alapszabály)  
és a cégbírósági bejegyzést 
igazoló okirat hiteles  
másolata, 

mindkettıhöz: 
– h: a megjelenéstıl számított 
15 munkanapon belül, 
– e. h.: a h. lejártát követı 
soron következı Képv.-test. 
ülésen, 
– a Képv.-test fenntartja 
magának azt a jogot, hogy a 
pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítja, 
– a m.-kör betöltésének 
kezdeti idıpontja: a szükséges 
engedélyezési eljárást 
követıen, 
– a megbízás idıtartama: az Ö. 
a nyertes pályázóval 
határozatlan idıre szóló 
részletes szerzıdést köt, 
melyben a felek a mőködés és 
üzemeltetés részletes feltételeit 
határozzák meg, 
– a mőködéshez a mindenkori 
OEP finanszírozás  
biztosított, amennyiben  
a szolgáltató erre  
vonatkozóan a szerzıdést  
az OEP-pel megköti. Az eü. 
szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeirıl,  
valamint a mőködési  
engedélyezési eljárásról szóló 
96/2003. (VII. 15.) Korm. 
rendelet értelmében a tev. 
végzéséhez  
és az OEP finanszírozásához a 
megyei kormányhivatal 
kistérségi népeü. intézete által 
kiadott érvényes mőködési 
engedéllyel kell rendelkezni. 
A praxisjog ingyenes, 
– a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázatokat postai 
úton egy példányban kell 
benyújtani Hajdúsámson 



– eü. alkalmassági 
igazolás, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul ahhoz, 
hogy a pályázat 
elbírálásában részt vevık a 
pályázati anyagot 
megismerhetik, 
– nyilatkozat arról,  
hogy a képviselı-testület 
nyílt vagy zárt ülésen 
tárgyalja-e  
a pályázatot 

Város Önkormányzat címére 
(4251 Hajdúsámson,  
Szabadság tér 5.), Hamza 
Gábor polgármesternek 
címezve, a borítékon fel kell 
tüntetni: „Háziorvosi 
pályázat”, illetve a fogorvosi 
pályázat esetén: „fogorvosi 
pályázat”, 

– a pályázati kiírással 
kapcsolatban további 
információt Hamza Gábor 
polgármester nyújt  
a 06 (52) 590-590-es 
telefonszámon 

        

  3. sz. vegyes  
fogorvosi körzet 
(Hajdúsámson, 
Sámsonkert és 
Martinka 
településrész) 
fogorvos 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– a fogorvosi 
körzet 
lakosságszáma: 
4160 fı 
A fogorvos által 
ellátandó 
feladatok: 
– 4/2000. (II. 25.) 
EüM  
rend.-ben foglaltak 
szerint 

    

        

*** 

        

Nagykereki Község Önkormányzata pályázatot hirdet háziorvos munkakör betöltésére. 
Jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő egészségügyi ellátási szerzıdés alapján. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye: Nagykereki, Kossuth u. 28. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: háziorvosi körzet, felnıtt háziorvosi praxis, iskola-
egészségügyi ellátás vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszony keretében, területi ellátási 
kötelezettséggel, ügyeleti kötelezettséggel. 



Illetmény és juttatások: 
Vállalkozói jogviszony esetén Nagykereki Község Önkormányzata az egészségügyi ellátási 
szerzıdés megkötésével egyidejőleg az OEP finanszírozást átadja. 
Közalkalmazotti jogviszony esetén a besorolás szerinti háziorvos munkabérét és azok közterheit az 
OEP által folyósítandó összeg erejéig támogatással kiegészíti. 
A jogviszony jellegétıl függetlenül az Ö. rendelı használatát és szolgálati lakást térítésmentesen 
biztosít. 

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

– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rend.-ben elıírt feltételek megléte; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– háziorvostan szakorvosi képesítés; 

– saját tulajdonú, vagy használatában lévı személygépkocsi; 

– „B” kategóriás jogosítvány. 

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

– diploma hiteles másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– szakképesítést tanúsító okiratok másolata; 

– háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány másolata; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevıknek a megismeréshez; 

– saját vagy használatában lévı személygépkocsi és vezetıi engedély meglétét igazoló okirat 
másolata. 
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását 
követıen a szükséges engedélyeztetési eljárást követıen betölthetı. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 25. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zilai Károly polgármester nyújt, a 06 (54) 
420-802-es telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja, rendje: postai úton, a pályázatnak Nagykereki Község Ö. 
címére megküldésével (4127 Nagykereki, Kossuth u. 23.). Kérjük a borítékon a munkakör 
feltüntetését: háziorvos. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: pályázat benyújtását követıen személyes elbeszélgetés 
és testületi döntés. 

        

Heves megye 

        

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

        

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot ír ki a mőködı Háziorvosi 
Körzet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában történı háziorvosi ellátására. 



Pályázati feltételek: 
– háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendeletben meghatározott képesítés; 
– a mőködtetési jog meglétének vagy az egészségügyi államigazgatási szerv által a mőködtetési jog 
engedélyezési feltételei fennállásának igazolása; 
– a praxis vállalkozói formában való mőködtetése; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázathoz csatolandó: 
– a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okirat másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– az egészségügyi államigazgatási szervnek a mőködtetési jog meglétérıl vagy az engedélyezés 
feltételei fennállásáról szóló igazolása; 
– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok [egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas 
vállalkozás esetén az alapító okirat (Alapszabály) és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat] hiteles 
másolata; 
– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázati 
anyagot megismerhetik; 
– egészségügyi alkalmassági igazolás. 

Juttatások, egyéb információk: 
– az önkormányzat a feladat ellátásához felújított, jól felszerelt rendelı helyiséget biztosít. 

Pályázati határidı: a megjelenést követı 15. nap. 

Elbírálási határidı: az önkormányzat képviselı-testületének a pályázati határidı lejártát követı 
soron következı ülésen döntenek. 
A praxis betölthetıségének kezdeti idıpontja:  2012. július 1. 

A pályázatok benyújtása: postai úton, egy példányban kell benyújtani Kengyel Község 
Önkormányzatának címére:  
5083 Kengyel, Szabadság út 10., Nagy Szilárd polgármesternek címezve. A borítékon 
feltüntetendı: „Háziorvosi pályázat”.  
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Fekete Nóra jegyzı nyújt a 06 (56) 583-
417-es telefonszámon. 
A megbízás idıtartama:  az Önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan idıre szóló részletes 
szerzıdést köt, melyben a felek a mőködés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítik. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– Megyei Néplap; 

– www.kengyel.hu 

        

Komárom-Esztergom megye 

        

Ács Város Önkormányzat (2941 Ács, Gyár u. 23.) pályázati felhívása. 
Munkahely és a munkakör megnevezése: Ács Város II. számú fogorvosi körzetének álláshelye, 
vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel. 

Pályázati feltételek: 



– 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési elıírásoknak való megfelelés; 

– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben elıírt egyéb feltételek megléte; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a képesítést igazoló okiratok fénymásolata (az eredeti okiratok bemutatása személyes 
találkozáskor szükséges); 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata; 

– a praxisjog átvételére vonatkozó elızetes megállapodás a jogot értékesítı fogorvossal; 

– a korábban alkalmazásban álló asszisztens továbbfoglalkoztatásának vállalása. 

Juttatások, egyéb információk: 
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenését követı 30. nap. 

Elbírálásának határideje: a benyújtási határidıt követı 30 napon belül. 

Költségelvő bérlakás biztosított. 

Az állás betölthetı: az elbírálását követı hónap 1. napjától. 

A pályázatok benyújtása: Ács Város Önkormányzata, Lakatos Béla polgármester [2941 Ács, Gyár 
u. 23., t.: 06 (34) 385-121.]. 
A képviselı-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázattal kapcsolatosan bıvebb információ kérhetı a 06 (34) 595-140-es telefonszámon. 

        

*** 

        

Kömlıd Község Önkormányzata pályázatot hirdet háziorvosi munkakör betöltésére. 

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2853 Kömlıd, Pálóczi u. 21. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
– felnıtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás területi ellátási kötelezettséggel; 

– iskola és az óvoda intézmények orvosi feladatainak ellátása; 
– hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatásban való részvétel; 

– vállalkozói jogviszony keretében (megállapodás szerint); 

– lakosságszám: 1094 fı. 

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

– alapszintő MS Office (irodai alkalmazások); 

– „B” kategóriás jogosítvány; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– büntetlen elıélet. 

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

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 



– a pályázó nyilatkozata, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyezik vagy kéri a zárt ülés tartását. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör legkorábban 2012. április 1. napjától 
tölthetı be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 24. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Ferenc polgármester a 06 (30) 604-
3188-as telefonszámon vagy Schvarczné Stieber Rita jegyzı nyújt a 06 (20) 470-3669-es 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Kömlıd Községi Önkormányzat címére történı megküldésével (2853 
Kömlıd, Szabadság u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „háziorvos”; 
– elektronikus úton Kiss Ferenc polgármester részére a hivatal@komlod.hu e-mail címen keresztül; 

– személyesen: Kiss Ferenc polgármester vagy Schvarczné Stieber Rita jegyzı, Komárom-
Esztergom megye, 2853 Kömlıd, Szabadság u. 9. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: képviselı-testületi ülésen. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.komlod.hu – 2012. január 11. 

        

*** 

        

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház fıigazgatója pályázatot 
hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthetı álláshelyekre, az alábbi területre: 

Aktív Fekvıbeteg Osztályára: belgyógyász, belgyógyász-kardiológus, idegsebész, fül-orr-gégész, 
szülész-nıgyógyász, traumatológus, neurológus szakorvosok részére, továbbá aneszteziológus 
szakorvos részére határozott idıre. 

Krónikus Fekvıbeteg Osztályára: tüdıgyógyász, neurológus, belgyógyász vagy gerontológus 
szakorvosok részére. 
Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: radiológus szakorvos részére. 

Az alábbi állások munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban is betölthetık 
(szabadfoglalkozás vagy vállalkozás): 
Gyermeksebész heti 6 órában 

Szájsebész heti 18 órában 

Valamennyi pályázathoz: 
Bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint. 

Feladatuk. a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelı szakorvosi 
tevékenység végzése. 
A pályázatokra elsısorban szakorvosok jelentkezését várjuk, de jelentkezhetnek szakvizsga elıtt 
állók is. 

A jelentkezéshez csatolandók: 
– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– mőködési nyilvántartás érvényesítésérıl szóló határozat; 

– mőködési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 

– kamarai tagság igazolása; 

– OONYI könyv másolata; 



– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi); 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– elıadások, publikációk listája; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevık betekintési jogához. 

Jelentkezési határidı: 2012. február 27. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidı lejártát követı 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követıen azonnal betölthetı. 

A pályázati felhívás az Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) (korábban: KSZK) honlapján is 
megtekinthetı: 2012. február 10-tıl. 
Garzon házban férıhelyet biztosítunk. 

A pályázati anyagot a Fıigazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal 
együtt) Dr. Fain András orvosigazgatóhoz kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 
77.). Telefon: 06 (34) 515-470. 
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”. 

        

Nógrád megye 

        

Pest megye 

        

Hercaghalom Község Önkormányzata (Budapesttıl 25 km-re) 2000 fıs vegyes körzet fogorvosi 
praxisjogát, mely magában foglalja az általános iskolai és óvodai szőrıvizsgálatokat is, teljes 
berendezéssel átadja. 
A praxis vállalkozói formában tölthetı be, OEP-pel finanszírozási szerzıdés köthetı. 

A pályázat benyújtási határideje: a megjelenést követı 30. nap. (Polgármesteri Hivatal 2053 
Herceghalom, Gesztenyés út 13.). A pályázat elbírálása a benyújtási határidıt követı 30 napon 
belül történik. 
Bıvebb felvilágosítás: dr. Szmodis Jenı jegyzıtıl kérhetı a 06 (23) 530-560-as telefonszámon 
vagy a polghiv@herceghalom.hu e-mail címen. 

        

*** 

        

Nagykırös 
Város Ö. 
2750 
Nagykırös, 
Szabadság tér 5. 

Nagykırös III. 
számú  
vegyes fogászati  
alapellátási körzet 
fogorvos 
Ellátandó feladat: 
– 4/2000. (II. 25.) 
EüM  
rend.-ben foglalt 
feladatok  
ellátása, 
– területi ellátási 

– a 313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rend.-ben, valamint 
a 4/2000. (II. 25.) EüM 
rend.-ben foglalt képesítési 
feltételek megléte, 
– büntetlen elıélet, 
– eü. alkalmasság, 
– cs: 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– képesítést igazoló 
okiratok hiteles másolata, 
– sz. és személyes 

– h: a megjelenéstıl  
számított 30 napon belül, 
– a pályázat elbírálásának 
határideje: a határidı lejártát 
követı 30 napon belül, 
– szolg. lakás kérdése  
személyes egyeztetés  
tárgyát képezi, 
– az álláshely betölthetı: 
folyamatos, 
– pályázatok benyújtása:  
zárt borítékban „Fogorvosi 



kötelezettséggel, 
– vállalkozási 
formában, 
– Ö.-tal kötött 
szerzıdés szerint 

önéletrajz, 
– OONY-ba történt felvétel 
igazolásának hiteles 
másolata 

pályázat” megjelöléssel  
dr. Czria Szabolcs  
polgármesternek címezve  
(2750 Nagykırös,  
Szabadság tér 5.), 
– felvilágosítás kérhetı: Aczél 
Zoltánnétól,  
a Humánszolgáltatási Iroda 
vezetıjétıl  
a 06 (53) 550-341-es 
telefonszámon, 
– a Képv.-test. fenntartja 
magának a jogot,  
hogy a pályázatot indokolás 
nélkül eredménytelennek 
nyilvánítsa 

        

Somogy megye 

        

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

        

Tolna megye 

        

Pincehely Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a pincehelyi I. számú háziorvosi körzet 
területi ellátási kötelezettséggel történı betöltésére. A körzet betölthetı elsısorban vállalkozásként, 
de szükség esetén közalkalmazotti jogviszonyban is. A háziorvosnak vállalnia kell az ügyeleti 
szolgálatban való részvételt is. Képesítési feltételek a 4/2000. (II. 25.) EüM rend.  
11. §-a szerint. További feltétel: büntetlen elıélet. Az önkormányzat az orvosi rendelıt 
térítésmentesen adja a háziorvos használatába és szolgálati lakást biztosít. A pályázatot Pincehely 
Nagyközség polgármesterének, 7084 Pincehely, Kossuth L. u. 81. kell benyújtani. Benyújtási 
határidı: jelen hirdetésnek a megjelenésétıl számított 30. nap. 
Elbírálási határidı: a benyújtási határidıtıl számított 30. nap. 

Az állás az elbírálást követıen azonnal betölthetı. 

A képviselı-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

További felvilágosítás kérhetı Herdics Béla polgármestertıl a 06 (30) 901-1944-es telefonszámon. 

        

*** 

        

Magyarkeszi, Felsınyék és Nagyszokoly Községek Önkormányzati Képviselı-testületei úgy 
döntöttek, hogy közösen írnak ki pályázatot háziorvosi (vegyes) körzet háziorvosi állásának 
vállalkozási formában történı betöltésére. 

Háziorvos által ellátandó feladatok: 
– felnıtt és gyermek háziorvosi ellátás területi ellátási kötelezettséggel (3 település); 

– rendelkezésre állás munkanapon 08.00–16.00 óráig. 



Az állás betöltésének feltételei: 
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rend. szerinti képesítés és az ott, valamint a 313/2011. (XI. 23.) Korm. 
rend.-ben elıírt egyéb feltételek; 
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség; 

– OONY-ba vétel igazolása; 

– háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása; 

– a praxis vállalkozói formában történı mőködtetése. 

Elınyt jelentı feltételek: 
– legalább 1 éves háziorvosi szakmai gyakorlat; 

– esetlegesen meglévı referencia; 

– letelepedési szándék. 

A pályázat benyújtásának határideje, helye: 2012. március 15. A pályázat megjelenik még 
Magyarkeszi, Felsınyék és Nagyszokoly Községek honlapján. A pályázatokat postai úton egy 
példányban kell benyújtani a Magyarkeszi Községi Önkormányzat polgármesterének címezve: 7098 
Magyarkeszi, Szabadság u. 12. A borítékon feltüntetendı: „Háziorvosi pályázat”. Egyéb 
információt Kovács Erzsébet Magyarkeszi Község polgármestere nyújt a 06 (74) 478-644 vagy a 06 
(74) 578-005-ös telefonszámon, valamint Bors Bálint Nagyszokoly Község polgármestere a 06 (74) 
478-334-es telefonszámon. 
A pályázatok elbírálása: az önkormányzatok képviselı-testületei a pályázati határidı lejártát 
követıen együttes ülésen döntenek. 
A praxis betöltésének kezdeti idıpontja:  a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást 
követıen 2012. április 1-jétıl. 
Szolgálati lakás mindhárom településen biztosított. 

A megbízás idıtartama: az Önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan idıre szóló részletes 
szerzıdést köt, melyben a felek a mőködés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítik. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– részletes személyi és szakmai fényképes önéletrajz; 

– végzettséget és szakirányú végzettséget, valamint szakvizsgákat igazoló okiratok hitelesített 
másolata; 
– motivációs levél; 

– vállalkozási formától függıen az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a 
cégbírósági bejegyzést igazoló irat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata; 
– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevık a 
pályázatot megismerjék és abba betekintsenek; 
– a vállalkozó kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázat megnyerése esetén, 8 napon belül 
benyújtja a mőködési engedély iránti kérelmet az ÁNTSZ illetékes szervéhez; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcs bizonyítvány. 

        

Vas megye 

        

Veszprém megye 

        

Zala megye 



        

Pályázati hirdetmények gyógyszerészi, gyógyszertári asszisztensi állásokra 

A pályázatot meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és 
munkakör  
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház fıigazgatója pályázatot 
hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthetı álláshelyre a következı területre: 
szakgyógyszerész. 

Pályázati feltétel: 
– gyógyszerész diploma; 

– szakgyógyszerész végzettség. 

Bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint. 

Feladata: manuális készítmények elıállítása, gyári gyógyszerek megrendelése, bevételezése és 
kiadása az osztályoknak. 

Az intézményben citosztatikus keverékinfúzió elıállítása történik a gyógyszertár keretein belül. 
Alkalomszerően ebben  
a tevékenységben is részt kell vennie az állást elnyerı gyógyszerésznek. 

A jelentkezéshez csatolandó: 
– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– mőködési nyilvántartás érvényesítésérıl szóló határozat; 

– GYONY-ba történt felvétel igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi); 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevık betekintési jogához. 

Jelentkezési határidı: 2012. február 27. 
A pályázat elbírálása a benyújtási határidıt követı 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követıen azonnal betölthetı. 

A pályázati felhívás Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) (korábban: KSZK) honlapján is 
megtekinthetı 2012. február 10-tıl. 
Garzon házban férıhelyet biztosítunk. 

A pályázati anyagot a Fıigazgatói titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal 
együtt) dr. Fain András orvos igazgatóhoz kérjük benyújtani. (2800 Tatabánya, Dózsa György út 
77.), t.: 06 (34) 515-470. A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakgyógyszerészi álláshelyre”. 

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra 

A pályázatot meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és 
munkakör  
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        

Jászfelsıszentgyörgy Községi Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Jászfelsıszentgyörgy Községi Önkormányzat 



védını munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony, három 
hónap próbaidı kikötésével. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

Munkavégzés helye: 5111 Jászfelsıszentgyörgy, Csokonai utca 4. 

A munkakörébe tartozó lényeges feladatok: védınıi feladatok ellátása Jászfelsıszentgyörgy 
községben. 

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

Szolgálati lakás biztosított. 

Pályázati feltételek: 
– felsıfokú képesítés, felsıfokú szakirányú végzettség; 

– büntetlen elıélet, cselekvıképesség. 

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

– szakmai önéletrajz; 

– szakképzettséget igazoló iratok; 

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

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  2012. június 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 15. 

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

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat 
Jászfelsıszentgyörgy, Fı út 57. címre történı megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni: 
„védınıi pályázat”. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: képviselı-testületi ülésen. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– Jászfelsıszentgyörgy község hirdetıtáblája; 

– Magyar Védınık Egyesülete honlapja. 

        

*** 

        

Poroszló Község Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot hirdet a poroszlói I. sz. védınıi 
körzetben megüresedett védınıi munkakör betöltésére. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı, 

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok: 
A területi védınıi és az iskola-egészségügyhöz kapcsolódó védınıi feladatok ellátása Poroszló I. 
körzet közigazgatási területén. 

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



Pályázati feltételek: 
– fıiskola, védını; 

– büntetlen elıélet; 

– cselekvıképesség. 

A munkavégzés helye: Heves megye, 3388 Poroszló, Bajcsy Zsilinszky út 18. 

A munkakör betöltéséhez elınyt jelent: 
– felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások); 

– védınıi munkakörben szerzett szakmai tapasztalat. 

Egyéb elıny a munkakör betöltéséhez: pályakezdı. 

A jelentkezéshez mellékelni kell: 
– részletes szakmai önéletrajzot; 

– a szakirányú felsıfokú végzettséget igazoló okirat másolatát; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul. 
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör legkorábban 2012. április 2-tıl tölthetı 
be. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idıre szól, 
újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidı kikötésével. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 19. 

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Poroszló Község polgármesteréhez kell benyújtani 
(székhelye: 3388 Poroszló, Fı út 6.) 
A pályázattal kapcsolatban bıvebb információ Szabó Lászlóné körjegyzıtıl kérhetı a 06 (36) 553-
041-es telefonszámon. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 28., a pályázat benyújtási határidejét követı 
soron következı képviselı-testületi ülés. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: NKI honlap 2012. február 1., Poroszlói 
Újság 2012. február 20., www.poroszlo.hu honlap 2012. február 8. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.poroszlo.hu honlapon szerezhet. 

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött 
vezetıi és egyéb állásokra 

A pályázatot meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és 
munkakör  
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        

Pápa Város Önkormányzatának polgármestere a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 22/B. §-a alapján pályázatot ír ki a Gróf Esterházy Kórház és Rendelıintézeti 
Szakrendelı (Pápa, Jókai u. 5–9.) gazdasági igazgatói (magasabb vezetı) feladatainak 
munkaviszony keretében történı ellátására. 
A beosztás a pályázat elnyerése esetén azonnal betölthetı. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 



– gazdasági ügyintézıként koordinálja az intézmény pénzügyeinek folyamatos, szakszerő ellátását; 

– magasabb vezetıi megbízásához kapcsolódóan a gyógyintézetek mőködési rendjérıl, illetve 
szakmai vezetı testületérıl szóló 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet 10. § (4) bekezdése alapján 
a fıigazgató közvetlen irányítása mellett a gyógyintézet mőködésével összefüggı gazdasági, 
pénzügyi, mőszaki és intézményüzemeltetési feladatok, valamint a mindezekkel összefüggésben 
felmerülı adminisztratív feladatok irányítása, továbbá 
– az intézmény hatályos Szervezeti és Mőködési Szabályzatában meghatározott feladatok. 

A magasabb vezetıi megbízás idıtartama:  a magasabb vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évre 
szól. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A magasabb vezetıi megbízás feltétele: 
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésében 
foglaltak; 
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. 
§-ában, valamint a gyógyintézetek vezetıjének és vezetıhelyetteseinek képesítési 
követelményeirıl, valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 
szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rend. 5. § (3) bekezdésében meghatározott végzettség és 
szakképzettség; 
– legalább három éves vezetıi gyakorlat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– egészségügyi költségvetési gyakorlat. 

Illetmény és egyéb juttatások: 
– a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. tv. vezetı állású munkavállalóra vonatkozó 
rendelkezései alkalmazásával, megegyezés szerint. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolatát; 

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát; 

– a beosztás ellátásához kapcsolódó szakmai elképzeléseit; 

– nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz; 
– nyilatkozatát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 41. §-ában 
meghatározott összeférhetetlenségi okokról; 
– nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetıséget nem biztosít. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 25. 

A pályázat benyújtásának helye: Pápa Város Önkormányzatának polgármestere, Pápa Fı u. 12. 

A pályázat benyújtásának módja: 
– személyesen a fent megjelölt helyen vagy 

– postai úton, zárt borítékban „pályázat gazdasági igazgató állásra” megjelöléssel, 1 példányban. 

A pályázat elbírálásának rendje, módja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. §-ban, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek az egészségügyi 



intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rend. 4. §-ában 
foglaltaknak megfelelıen. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 25. 

A pályázat benyújtásával kapcsolatosan további információkat Menyhárt László gazdasági 
osztályvezetı ad, a 06 (89) 515-029-es telefonszámon. 
 


