
Általános tudnivalók 

hatályos: 2012.03.26 - 

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 hirdetıinket, 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 

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 

        

Sopron 
M.j.V. 
Erzsébet 
K., 
a DE 
OEC 
Oktató 
K.-a 
fıig. 
fıorvosa 
9400 
Sopron, 
Gyıri út 

Traumatológiai O. 
osztályvezetı fıorvos 
A m.-végzés helye: 
9400 Sopron, Gyıri u. 15. 
Feladata: a Traumatológiai 
O. és járóbeteg-szakellátás 
munkájának megszervezése 
és zavartalan mőködésének 
ir.-a. Az SZMSZ-ben 
meghatározott feladatok 
ellátása 

– traumatológiai 
szv., 
valamennyihez: 
– orv. d., 
– legalább 10 éves 
sz.gy., 
– büntetlen elıélet, 
– eü. alkalmasság, 
– e: tud. fokozat, 
– nyi., 
– cs: részletes sz.ö., 
– képesítést igazoló 
oklevelek másolata, 

mindkettıhöz: 
– b: Kjt. alapján, illetve 
megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstıl számított 30. 
nap, 
– e. h.: a h.-t követı 60. nap, 
– a kinevezés határozatlan idejő 
közalkalmazotti jogviszonyban, 
fıorvosi/szakorvosi m.-körre 
történik, az osztályvezetı fıorvosi 
megbízás határozott idıre, 5 évre 
szól, 
– a beosztás betölthetıségének 



15. – sz., vez.-i 
elképzelések, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– OONYI másolat 
(alap- 
nyilvántartás), 
– érvényes 
mőködési 
nyilvántartás 
másolata, 
– publikációs 
jegyzék, 
– MOK tagság 
igazolása, 
– nyilatkozat, 
amelyben 
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 

idıpontja: a beosztás a pályázat 
elbírálását követıen azonnal 
betölthetı, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton a Soproni Erzsébet Oktató K. 
címére  
(9400 Sopron, Gyıri út 15.)  
6 egyezı példányban, 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt 
Prof. Dr. Baranyai Tibor fıig. 
fıorvos nyújt  
a 06 (99) 312-120/241-es 
telefonszámon, 
– a pályázati kiírás további 
közzétételének helye:  
a K. honlapján: 
www.sopronkorhaz.hu,  
NKI honlapján 

        

  Szülészeti-  
és Nıgyógyászati O.  
osztályvezetı fıorvos 
Feladata: a Szülészeti  
és Nıgyógyászati O.  
és járóbeteg-szakellátás 
munkájának megszervezése 
és zavartalan mőködésének  
ir.-a. Az SZMSZ-ben 
meghatározott feladatok 
ellátása 

– szülészet és 
nıgyógyászat szv. 

  

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi és orvosvezetıi állásokra 



A pályázatot meghirdetı szerv neve, címe Munkahely és munkakör  
megnevezése Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        

Az Országos Onkológiai Intézet (1122 Budapest, Ráth György u. 7–9.) fıigazgató fıorvosa 
pályázatot hirdet az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály osztályvezetı fıorvosi 
állására. 

Feladat: a fekvı- és járóbeteg-szakellátás orvos szakmai irányítása. 

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

Pályázati feltételek: 
– aneszteziológia-intenzív terápia szakvizsga; 

– tudományos fokozat; 

– angol nyelv társalgási szintő ismerete; 

– legalább 5 éves vezetıi gyakorlat. 

A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; 

– tudományos tevékenység jegyzéke; 

– egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– mőködési nyilvántartásba vételrıl szóló határozat; 

– MOK tagságról szóló határozat; 

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

A pályázat az NKI honlapján 2012. február 27-én jelent meg. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 26. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 30. 

Az állás betölthetı: 2012. április 2-tıl. 

A pályázatokat az Országos Onkológiai Intézet fıigazgató fıorvosának kell benyújtani. 

        

*** 

        

Az Uzsoki utcai Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
§-a alapján pályázatot hirdet higiénikus osztályvezetı fıorvos beosztás ellátására. 

A jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony (fıorvosi munkakör) 4 
hónapos próbaidıvel, a vezetıi megbízás határozott ideig, 5 évre szól.  

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıs. 

Munkavégzés helye: 1145 Budapest, Uzsoki u. 29–41. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a higiéniai osztály orvos-szakmai vezetése, 
irányítása. 

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

Pályázati feltételek: 
– orvosi diploma; 



– közegészségügyi- járványügyi szakvizsga; 

– szakvizsga megszerzésétıl számított legalább 5 éves szakmai gyakorlat; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat benyújtásánál elınyt jelent: 
– vezetıi illetve kórházi gyakorlat. 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– OONYI igazolás másolata; 

– érvényes mőködési-nyilvántartás; 

– MOK tagság igazolása; 

– szakmai vezetési elképzelés; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevık megismerhetik. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja: az elbírálást követıen azonnal. 

A pályázat benyújtásának módja: Uzsoki utcai Kórház, Dr. Golub Iván fıigazgató (1145 Bp., 
Uzsoki u. 29–41.) 
A borítékon kérjük feltüntetni a beosztás megnevezését: „1 fı higiénikus osztályvezetı 
fıorvos”. 
Elektronikus úton:  golub@uzsoki.hu. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstıl (NKI honlap) számított 15. nap 

A pályázat elbírálásának határideje: a határidı lejártát követı 30 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 2012. március 29. (a szolgáltató központ 
honlapján: www.kozigallas.gov.hu; www.budapest.hu; illetve a kórház honlapján a 
www.uzsoki.hu). 

        

*** 

        

Felsı-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Felsı-Répcementi Egészségügyi Közintézet 
intézetvezetı (magasabb vezetı) munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, 2012. december 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Vas megye, 9737 Bük, Eötvös utca 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézményvezetı – a közalkalmazotti jogviszonyban ellátott orvosi (beleérve az orvosi ügyeleti 
feladatok ellátását is) feladatai mellett – vezeti az intézményt, felelıs az intézmény szakszerő, 
törvényes mőködéséért és a takarékos gazdálkodásáért. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenırzi az 
intézmény szakmai (gyógyító, gyógyító-megelızı munka) mőködését, a folyamatos betegellátás 
biztosítását, a szakmai tevékenységek összehangolását. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, 



biztosítja az intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, egészségügyi (szak)menedzseri vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítés; 

– büntetlen elıélet; egészségügyben megszerzett, legalább 5 év vezetıi tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– egyetem, Egyetemi szintő végzettség (orvostudományi); 

– német nyelvbıl alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, alap szintő nyelvtudás; 

– „B”kategóriás jogosítvány. 

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

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a pályázat nyílt 
ülésen történı tárgyalásához. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követıen 
azonnal betölthetı. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pupp Ákos nyújt, a 06 (94) 358-031-es 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Felsı-Répcementi Többcélú 
Kistérségi Társulás címére történı megküldésével (9737 Bük, Eötvös u. 7–9.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 20-2/2012, valamint a munkakör 
megnevezését: Felsı-Répcementi Egészségügyi Közintézet Intézetvezetı. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázatokat – a jogszabályban elıírt 
véleményezési eljárás lefolytatása után – a benyújtási határidıt követı elsı ülésen a Felsı-
Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa bírálja el. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 31. 

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

        

*** 

        

Csongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza (6772 Deszk, Alkotmány u. 36.) pályázati 
felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: Csongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza 
(6772 Deszk, Alkotmány u. 36.) szakorvosi munkakörben, orvosigazgatói vezetıi megbízással 
történı foglalkoztatás. 



A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A vezetıi megbízás idıtartama:  a vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évre szól. 

Az orvosigazgatói magasabb vezetıi beosztáshoz kapcsolódó lényeges feladatok: 
– az intézmény egészségügyi szakfeladatai keretében folytatott orvosi és gyógyszerészeti 
tevékenység felügyelete, összehangolása és ellenırzése, valamint a szakmai színvonal fenntartása 
és fejlesztése; 
– rezidensek, szakorvos jelöltek, orvostanhallgatók oktatása; 

– az intézmény minıségügyi rendszerének felügyelete. 

Pályázati feltétel: 
– orvosi diploma; 

– tüdıgyógyász szakvizsga; 

– kardiológiai szakvizsga; 

– tudományos fokozat Ph.D.; 

– 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 2. §-ában elıírtaknak történı megfelelés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– 3 éves vezetıi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság; 

– angol középfokú nyelvtudás; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázathoz csatolandó: 
– szakmai vezetıi koncepció; 

– szakmai program a betegellátással kapcsolatban; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás); 

– érvényes mőködési nyilvántartás igazolása; 

– MOK tagsági igazolvány másolata; 

– egyetemi diploma másolata; 

– szakvizsga, bizonyítvány(ok) hiteles másolata; 

– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban részt vevık a pályázatot 
megismerhessék; 
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggı 
kezeléséhez; 
– pályázati nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázóként a 2007. évi XLII. törvény 5. § (1) 
bekezdése a) pontja szerinti határidıben vagyonnyilatkozatot tesz. 

Juttatások, egyéb információk: 
Illetmény: 

– Kjt. szerint, illetve megegyezés alapján + vezetıi pótlék. 

Egyéb közzététel: 
– a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (www.kozigallas.gov.hu) megjelent hirdetésben 



meghatározottak szerint. 

A hirdetés megjelent: 2012. március 2. 

Pályázati határidı: 2012. április 15. 

Alkalmazás: közalkalmazotti jogviszony, 5 évre szóló, határozott idejő vezetıi megbízással. 

Az állás betölthetı: 2012. május 1-jétıl. 

A pályázatok benyújtása: dr. Bálint Beatrix Ph.D. fıigazgató fıorvoshoz (6772 Deszk, 
Alkotmány u. 36.) 

        

*** 

        

A Jávorszky Ödön Városi Kórház mb. fıigazgatójának (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.) 
pályázati felhívása. 
Munkahely és munkakör megnevezése: Traumatológiai Osztály osztályvezetı fıorvos. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú szakképesítés, traumatológia; 

– vezetıi gyakorlat, minimum 1–3 éves vezetıi tapasztalat; 

– tudományos munkásság, felhasználói szintő informatikai rendszerismeret; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– egyetemi diploma hiteles másolata; 

– szakképesítés(ek) hiteles másolata; 

– pályázati kérelem; 

– tudományos tevékenység jegyzéke; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– OONY-ba történt felvétel igazolása; 

– a megpályázott állással kapcsolatos szakmai és vezetıi koncepció; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevık megismerhessék. 

Információ:  
– bér: Kjt., valamint megállapodás szerint; 

– az állás 2012. május 1-jén tölthetı be. 

Pályázat benyújtása: dr. Molnár Csaba mb. fıigazgatóhoz. T.: 06 (27) 620-602. 

Pályázati határidı: 2012. március 31. 

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı szerv 

neve, címe 
Munkahely és munkakör  

megnevezése Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        

Budapest 

        



Baranya megye 

        

Mohács Város Kórháza (7700 Mohács, Szepessy tér 7.) rezidens orvosi álláshelyekre keres frissen 
végzett orvosokat az alábbi szakmákban: 
Aneszteziológia és intenzív terápia (2) 

Belgyógyászat (2) 

Csecsemı- és gyermekgyógyászat (1) 

Neurológia (2) 

Traumatológia (2) 

Oxyológia és sürgısségi orvosan (2) 

Pszichiátria (3) 

Radiológia (1) 

Sebészet (2) 

Szülészet-nıgyógyászat (1) 

A jelentkezıknek az alábbi dokumentumokat kell benyújtaniuk: 
– szakmai életrajz; 

– orvosi diploma másolata; 

– motivációs levél (amiben a jelentkezı leírja, miért azt a szakterületet választotta, miért Mohács 
Város Kórházában kíván elhelyezkedni, stb.). 

A jelentkezések benyújtásának módja: 
– postai úton vagy személyesen a Mohács Város Kórházának címére (7700 Mohács, Szepessy tér 
7.) történı eljuttatásával. 
További információért keresse Tompity Judit minıségügyi vezetıt a 06 (69) 511-150/271-es 
telefonszámon vagy küldjön e-mailt a minbizv@mohacskorhaz.hu e-mail címre. 

        

Bács-Kiskun megye 

        

Madaras 
Község Ö. 
Képv.-test. 
6456 
Madaras, 
Báthori u. 1. 

I. számú vegyes 
háziorvosi körzet 
(6456 Madaras, 
Nagyboldogasszony u. 
2.) 
háziorvos 
– vállalkozási 
formában, 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 

– a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi 
tev.-rıl szóló 4/2000. (II. 
25.) EüM rend., valamint a 
313/2011. (XII. 23.) Korm. 
rend.-ben elıírt feltételek 
megléte, 
– büntetlen elıélet, 
– cselekvıképesség, 
– cs: orv. d.-t és szakirányú 
v.-et igazoló okiratok  
hiteles másolata, 
– részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b. 

mindkettıhöz: 
– h: a megjelenéstıl 
számított 30. nap, 
– e. h.: a h.-t követı 15. nap, 
– az álláshely a Képv.-test. 
döntését követıen 3 hónap 
után betölthetı, 
– a nyertes pályázóval  
az Ö. határozatlan idejő 
szerzıdést köt, melyben  
a felek rögzítik a mőködési 
feltételeket, 
– pályázatok benyújtása: 
Madaras Község Ö.  
Képv.-test. (6456 Madaras, 
Báthori u. 1.), 
– a pályázattal kapcsolatban 



Juhász István polgármester 
ad felvilágosítást  
a 06 (79) 558-001-es 
telefonszámon 

        

  Fogorvosi körzet 
fogorvos 
– vállalkozási 
formában, 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 

    

        

Békés megye 

        

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

        

Csongrád megye 

        

Fejér megye 

        

Gyır-Moson-Sopron megye 

        

Hajdú-Bihar megye 

        

Heves megye 

        

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

        

Komárom-Esztergom megye 

        

A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa 
György út 77.) 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; 

– MOK 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. április 5. 

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. március 10-tıl. 
Garzonházban 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.), Telefon: 06 (34) 515-470. 
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”. 

        

Nógrád megye 

        

Az Országos Vérellátó Szolgálat közép-magyarországi régiójába tartozó Salgótarjáni Területi 
Vérellátóba betegek vércsoportszeroelógiai és donorvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátására 
kiemelt bérezéssel pályázatot hirdet orvos, szakorvos munkakörre. 

Pályázati feltételek: 
– általános orvosi, szakorvosi diploma; 

– büntetlen elıélet. 

Elınyt jelent: 
– transzfuziológiai, belgyógyász vagy laboratóriumi szakvizsga megléte; 



– munkáltatói támogatással, transzfuziológiai szakvizsga megszerzésének vállalása. 

A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata; 

– orvosi mőködési nyilvántartásának másolata; 

– igazolás MOK tagságról (illetve a kamarai felvételi kérelem beérkezésérıl); 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázattal összefüggésben 
kezelésérıl és nyilatkozat büntetlen elıéletrıl, illetve alkalmazás esetén az erkölcsi bizonyítvány 
beszerzésérıl. 

Egyéb információk: 
– a közalkalmazotti kinevezés határozatlan idıre szól; 

– a pályázat beadásának határideje: 2012. április 30; 

– a pályázat elbírálásának határideje: a jelentkezési határidıt követı 15. nap; 

– az állás betölthetı: a pályázati eljárást követıen; 

– illetmény és juttatások: Kjt. alapján történı megegyezés szerint, kiemelt bérezéssel; 

– a pályázatok benyújtása: postai úton dr. Kalász László közép-magyarországi régióigazgató 
fıorvos címére (1113 Budapest, Karolina út 19–21.), t: 372-4230, e-mail: kalasz.laszlo@ovsz.hu. 

        

Pest megye 

        

Nagykırös 
Város Ö. 
2750 
Nagykırös, 
Szabadság 
tér 5. 

Nagykırös III. számú 
vegyes fogászati 
alapellátási körzet 
fogorvos 
Ellátandó feladat: a 
4/2000. (II. 25.) EüM 
rend.-ben foglalt 
feladatok ellátása, 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– vállalkozási 
formában, 
– Ö.-tal kötött 
szerzıdés szerint 

– 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  
önéletrajz, 
– OONY-ba történt felvétel 
igazolásának hiteles  
másolata 

– h: a megjelenéstıl 
számított 30 napon belül, 
– e. h.: a h: lejártát követı  
30 napon belül, 
– a Képv.-test. fenntartja 
magának a jogot,  
hogy a pályázatot indokolás 
nélkül eredménytelennek 
nyilvánítsa, 
– szolg. lakás kérdése  
személyes egyeztetés  
tárgyát képezi, 
– az álláshely betölthetı: 
folyamatos, 
– pályázatok benyújtása: zárt 
borítékban „Fogorvosi 
pályázat” megjelöléssel dr. 
Czira Szabolcs 
polgármesternek címezve 
(2750 Nagykırös, Szabadság 
tér 5.), 
– felvilágosítás kérhetı: 
Aczél Zoltánnétól,  
a Humánszolgáltatási Iroda 
vezetıjétıl  
a 06 (53) 550-341-es 



telefonszámon 

        

Somogy megye 

        

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

        

Tolna megye 

        

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 (2800 Tatabánya, Dózsa 
György út 77.) fıigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthetı 
álláshelyekre az alábbi területre: 

szakgyógyszerész 

Pályázati feltétel: 
– gyógyszerészdiploma; 

– 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 csatolandók: 
– 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. április 5. 

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. március 10-tıl. 
Garzonházban 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 szakgyógyszerészi álláshelyre”. 

        

*** 

        

A Jávorszky Ödön Városi Kórház mb. fıigazgatójának (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.) 
pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: 
Igazgatóság: intézeti fıgyógyszerész. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú szakképesítés, szakgyógyszerész; 

– intézetvezetıi gyógyszerészi gyakorlat, minimum 1–3 éves vezetıi tapasztalat; 

– tudományos munkásság; 

– felhasználói szintő informatikai rendszerismeret; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– egyetemi diploma hiteles másolata; 

– szakképesítés(ek) hiteles másolata; 

– pályázati kérelem; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– GYONY-ba történt felvétel igazolása; 

– a megpályázott állással kapcsolatos szakmai és vezetıi koncepció; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevık megismerhessék. 

Információ:  
– bér: Kjt., valamint megállapodás szerint; 

– az állás 2012. május 1-jén tölthetı be. 

Pályázat benyújtása: dr. Molnár Csaba mb. fıigazgatóhoz. T.: 06 (27) 620-602. 

Pályázati határidı: 2012. március 31. 

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra 

A pályázatot meghirdetı szerv neve, címe Munkahely és munkakör  
megnevezése Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        

Polgár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (4090 Polgár, Barankovics tér 5.) a 



közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
iskolavédını munkakör betöltésére: 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  2012. május 2-tıl határozatlan idıre szól. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıre szól. 

A betöltendı munkakör, ellátandó feladatok: az iskola védınıi ellátásról szóló 49/2004. (V. 
21.) ESZCSM rendeletben meghatározottak. 

A munkáltató a próbaidı idıtartamát 3 hónapban határozza meg. 

Pályázati feltételek: 
– egészségügyi fıiskolai karon szerzett védınıi oklevél; 

– mőködési nyilvántartási szám; 

– felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások); 

– cselekvıképesség, büntetlen elıélet. 

A pályázathoz mellékelni kell: 
– a pályázó szakmai önéletrajzát; 

– a kiírásnak megfelelı szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy annak postai feladóvevényét); 

– hozzájárulást a pályázat elbírálásában részt vevık betekintési jogához. 

Illetmény, juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény rendelkezései az irányadóak. 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2012. április 5. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 26. 

Az állás betölthetı: 2012. május 2. napjával. 

A pályázatot Polgár Város polgármesteréhez kell benyújtani a következı címre: 4090 Polgár, 
Barankovics tér 5.  
A borítékra rá kell írni: „Iskolavédınıi pályázat”. 

A pályázatokat Polgár Város Önkormányzata Képviselı-testületének címezve, Polgár Város 
Polgármesterének (4090 Polgár, Barankovics tér 5.) kell benyújtani.  
A pályázati felhívással kapcsolatban tájékoztatást Tóth József polgármester ad az (52) 391-015-ös 
telefonszámon. 
A pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója által felkért Szociális és Egészségügyi Bizottság 
véleményezi. 
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.esztergom.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 

        

Kiskunfélegyháza Város polgármestere a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § (Kjt.) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § alapján 
pályázatot hirdet a Kiskunfélegyházi Városi Kórház - Rendelıintézet, Gyógyfürdı és 
Rehabilitációs Központ gazdasági igazgatói (magasabb vezetı) feladatainak ellátására. 



Betöltendı munkakör megnevezése: gazdasági ügyintézı. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

Közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Vezetıi megbízás idıtartama: a magasabb vezetıi megbízás az intézmény állami fenntartásba 
történı átadását követı 6 hónap idıtartamig szól. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. 
§-ban meghatározott feladatok ellátása. 

Pályázati feltételek: 
– 18. életév betöltése; 

– büntetlen elıélet; 

– legalább 3 éves vezetıi gyakorlat; 

– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. 
§-ában, valamint az egészségügyi közintézmények vezetıjének és vezetıhelyetteseinek képesítési 
követelményeirıl, valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási 
szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 5. §-ában meghatározott végzettség és 
szakképzettség. 
A pályázat elbírálásánál elınyt jelenthet: költségvetési intézménynél gazdálkodási területen 
szerzett gyakorlat. 

A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– szakmai program; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– iskolai végzettséget, képesítési feltételeket igazoló okiratok másolatai; 

– legalább 3 év vezetıi gyakorlat igazolása; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
eleget tesz; 
– nyilatkozat a Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okokról; 

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

Illetmény és juttatások: a Kjt. szabályai szerint. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 30. (NKI honlapján történı közzététel 
idıpontja: 2012. március 2.) 

Pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton: Kiskunfélegyháza Város Polgármesterének címezve, 6100 Kiskunfélegyháza, 
Kossuth L. u. 1.  
A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 16/2012. PM, 
valamint a beosztás megnevezését: gazdasági ügyintézı. 
vagy 

– személyesen Kiskunfélegyháza Város Polgármesterénél 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1. 
I. emelet 36. szoba. 

A pályázati eljárás lefolytatása, az eljárás módja: 
A Kjt. 20/A-B. §-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 kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

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

Az állás betöltésének várható idıpontja: a pályázat elbírálását követıen azonnal. 

        

*** 

        

Szent György K. 
fıig.-ja 
8000 
Székesfehérvár, 
Seregélyesi u. 3. 

Szent György 
K. 
Kontrolling  
és 
Finanszírozási 
O. 
osztályvezetı 

– gazdasági 
fıiskolai/egyetemi 
okl., 
– legalább 3 éves vez.-
i gy., 
– büntetlen elıélet, 
– e: kontrolling vagy 
finanszírozási 
tapasztalat, 
– eü.-ben szerzett gy., 
– cs. részletes sz.ö., 
– sz. elképzelések, 
vez.-i koncepció, 
– iskolai v.-et igazoló 
iratok másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat arról,  
hogy a bírálatban részt 
vevık megismerhetik  
a pályázatot 

– b: megállapodás szerint, 
– h: 2012. IV. 10., 
(http//www.kszk.gov.hu portálon 
közzététel:  
2012. III. 21.), 
– az állás betölthetı:  
a pályázat elbírálását követıen 
azonnal (a pályázati eljárás 
lefolytatása az ide vonatkozó 
rendelet szerint történik), 
– határozatlan idejő közalkalmazotti 
jogviszonyban  
és 5 évre szóló határozott idejő vez.-
i megbízással, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Csernavölgyi István  
fıig.-hoz a K. címére  
(8000 Székesfehérvár,  
Seregélyesi u. 3.), 
– érdeklıdni lehet: Töreki Andrea 
gazdasági Ig.-tól  
a 06 (22) 535-500/1012-es 
telefonszámon 

 


