
Pályázati hirdetmények egyetemi oktatói, 
illetve egyetemi intézményekben betölthetı egyéb állásokra 

2012.04.06 - 

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 
15. 

Sebészeti típusú Mátrix 
Egység/Szülészeti-  
és nıgyógyászati O. 
szülész-nıgyógyász 
szakorvos 

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

– b: megegyezés szerint, 
– a meghirdetett álláshellyel 
kapcsolatban részletes 
információt dr. Nagy Bálint 
osztályvezetı fıorvostól lehet 
kérni a 06 (99) 312-120/278-as 
telefonszámon, 
valamennyihez: 
– h: a megjelenéstıl számított 
30. nap, 
– e. h.: a h.-t követı 30. nap, 
– pályázatok benyújtása:  
4 példányban dr. Korányi 
László orv.-Ig. részére a K. 
címén (9400 Sopron,  
Gyıri u. 15.), 
– a pályázat bıvebb 
közzétételének helye: 
www.kozigallas.hu, 
www.sopronkorhaz.hu 

  Sebészeti típusú Mátrix 
Egység/Traumatológiai 
O. 
traumatológus szakorvos 

– szv. elıtt álló 
orvosnak is 

– b: megegyezés szerint, 
– a meghirdetett álláshellyel 
kapcsolatban részletes 
információt dr. Sztancs György 
osztályvezetı fıorvostól lehet 
kérni a 06 (99) 312-120/220-as 
telefonszámon 



  Patológiai O. 
patológus szakorvos (2) 

– szakirányú szk. – b: kiemelt, 
– szolg. lakás kérdése személyes 
egyezetés tárgyát képezi, 
– a meghirdetett álláshellyel 
kapcsolatban részletes 
információt dr. Ringelhan Birgit 
osztályvezetı fıorvostól lehet 
kérni a 06 (99) 312-120/412-es 
telefonszámon 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,  
illetve a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerveinek 

pályázati hirdetményei 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve pályázatot hirdet kistérségi tisztifıorvos munkakör betöltésére Encsi 
munkavégzéssel. 

A hirdetmény feladója:  

Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve. 

Címe: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. 

Az állás betöltésére irányuló felhívás kiírása a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi 
CXCIX. törvényre hivatkozással történik. 

A köztisztviselık képesítési elıírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltıje által ellátandó feladatok (3 sz. melléklet 70. pontja): 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
Encsi, Abaúj-Hegyközi, Szikszói Kistérségi Népegészségügyi Intézete kistérségi 
tisztifıorvosi feladatkörének ellátása. 

Az állás betöltésének feltételei: a pályázónak meg kell felelnie a közszolgálati 
tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvényben szereplı általános alkalmazási 
feltételeknek (magyar állampolgárság, cselekvıképesség, büntetlen elıélet, 
összeférhetetlenség hiánya) és azokat igazolnia kell. 

Vagyonnyilatkozatra kötelezett munkakör. 

A kinevezés feltétele a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottjának és az országos tisztifıorvosnak  
a jóváhagyása. 

Az általános elıírásokon túlmenı alkalmazási feltételek: a 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet 4. § (2) bekezdés a) pont figyelembevételével, a 70. pontjának megfelelıen, és a 
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § (4)–(5) bekezdései alapján: 



– általános orvosi, vagy higiénikus orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és 
közegészségtan-járványtan, vagy megelızı orvostan és népegészségtan szakorvosi 
képesítés, vagy a közegészségtan-járványtan, vagy megelızı orvostan és népegészségtan 
szakorvosi képesítés hiányában a jelentkezı vállalja a szakvizsga kinevezéstıl számított öt 
éven belüli megszerzését. 

– legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetıi gyakorlat. 

Az állás elnyerésénél elınyt jelent a közegészségtan-járványtan, vagy megelızı orvostan 
és népegészségtan szakorvosi képesítés, egy idegen nyelv ismerete, valamint jogosítvány 
megléte. 

A kinevezés határozatlan idıre szól. 

Javadalmazás: 

A közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint. 

A jelentkezés esetén csatolni kell: 

– szakmai programot és részletes szakmai önéletrajzot, 

– a végzettséget, képzettséget igazoló iratokat, vagy azok hiteles másolatát, 

– erkölcsi bizonyítványt (büntetlen elıélet igazolására). 

Jelentkezni lehet: 

– a közigállás.hu honlapon történı publikálást követıen (publikálás: 2012. április 16.) 
2012. május 16-ig. 

– helye: a pályázatot zárt borítékban Dr. Asztalos Ágnes megyei tisztifıorvosnak címezve 
kell benyújtani egy példányban.  
A borítékra írják rá: kistérségi tisztifıorvosi munkakör. 

– Cím: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. 

Az elbírálás módja: 

– a pályázat elbírálásának módja személyes meghallgatás utáni döntés. 

– pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására elıírt határidıt követı 30 nap. 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi 
és orvosvezetıi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı szerv neve, 
címe 

Munkahely és 
munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        



Szent János K.  
és Észak-budai  
Egyesített K.-
ak 
fıig.-ja 
1125 Bp., 
Diós árok 1–3. 

Patológiai O. 
osztályvezetı 
fıorvos 
(m.-kör: 
szakorvos) 

– patológus szv., 
– cytopatológia szv., 
– tud. minısítés, 
– patológia 
szakterületen legalább 
10 éves  
sz. tapasztalat 
– e: jártasság  
a nıgyógyászati  
patológiában, 
neuropatológiában, 
mindkettıhöz: 
– orv. d., 
– legalább 3 év vez.-i  
tapasztalat, 
– büntetlen elıélet 
– a vez. beosztás 
ellátására megbízást 
az kaphat,  
aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti 
jogviszonyban áll  
vagy a megbízással  
egyidejőleg 
közalkalmazotti m.-
körbe kinevezhetı, 
– e: sz. angol nyi.  
(társalgási szint), 
– cs: motivációs levél, 
– részletes sz.ö., 
– sz.-vez.-i 
elképzelések, 
– v.-et, képzettséget 
igazoló 
dokumentumok 
másolata, 
– MOK tagságot 
igazoló kártya 
másolata, 
– érvényes mőködési 
nyilvántartási igazolás 
másolata, 
– hozzájáruló 
nyilatkozat arra 
vonatkozóan,  
hogy a pályázati 
anyagot  
a bírálatban részt 
vevık megismerjék,  
véleményezzék, 

– pályázatok benyújtása: postai úton 
vagy személyesen, zárt borítékban a 
K. Humánpolitikai O.-ára (cím:  
1125 Bp., Diós árok 1–3.) történı 
megküldésével,  
„Pathológiai Osztály osztályvezetı 
fıorvosi pályázat”  
megjelöléssel 
mindkettıhöz: 
– b: megegyezés szerint, 
– a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
(NKI) (korábban: KSZK) honlapján 
történı megjelenéstıl számított 30. 
nap, 
– a közzététel idıpontja: 
kozigallas.gov.hu, 2012. IV. 11., 
– a pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a pályázati anyagok a Kjt. 
eü. ágazatban történı végrehajtására 
kiadott 356/2008. (XII. 31.) Korm. 
rend. 4. §-a szerint kerülnek 
elbírálásra 



– hozzájáruló 
nyilatkozat  
arra vonatkozóan,  
hogy a pályázati 
anyagban foglalt 
személyes adatokat  
a pályázati eljárással  
összefüggésben 
kezeljék, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b. 

        
  Sebészeti O. 

osztályvezetı 
fıorvos 
(m.-kör: 
szakorvos) 

– sebész szv., 
– e: onkosebészeti és 
laparoszkópiás gy. 

– pályázatok benyújtása: postai úton 
vagy személyesen, zárt borítékban a 
K. Humánpolitikai O.-ára (cím: 
1125 Bp., Diós árok 1–3.) történı 
megküldésével, „Sebészeti  
Osztály osztályvezetı fıorvosi 
pályázat” megjelöléssel 

        
*** 

        
Országos 
Korányi TBC  
és 
Pulmonológiai 
I. 
fıig. fıorvosa 
1121 Bp., 
Pihenı út 1. 

XIX. Krónikus  
Pulmonológiai 
O. 
osztályvezetı 
fıorvos 

– orv. d., 
– tüdıgyógyászati, 
belgyógyászati, 
mozgásszervi 
rehabilitációs szv., 
– cs: részletes sz.ö., 
– v.-et, szk.-t igazoló 
okiratok másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– a megpályázott 
állással kapcsolatos 
vez.-i koncepció, 
– hozzájárulás a 
pályázati anyag 
megtekintéséhez 

– a Kjt. szabályainak alapul 
vételével, megállapodás szerint, 
– h: 2012. VI. 30., 
– az állás 2012. VIII. 1-jétıl tölthetı 
be, 
– a közalkalmazotti kinevezés 
határozatlan idıre, a vez.-i megbízás 
határozott idıre  
5 évre szól, 
– pályázatok benyújtása: fıigazgató 
fıorvos (igazgatosag@koranyi.hu) 

        
*** 

        

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyőlése pályázatot hirdet az Egészségmegırzési Központ 
intézmény (2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.) vezetésére, magasabb vezetıi megbízással 
történı betöltésére 

A pályázatot meghirdetı szerv: 



Neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyőlése. 

Pontos címe: 2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. 

A meghirdetett álláshely:  

Munkáltató (neve és címe): Egészségmegırzési Központ (2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.). 

Vezetıi beosztás: magasabb vezetıi feladatait megbízás alapján látja el. 

Vezetıi beosztás megnevezése: intézményvezetı. 

Megbízás idıtartama: 5 év. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok végrehajtása, az intézmény 
gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása, ellenırzése. Az intézmény fenntartó által 
meghatározott céljainak megfelelı, jogszerő mőködésének biztosítása. Az intézményvezetı vezeti az intézményt, felelıs az 
intézmény szakszerő, törvényes mőködéséért, gazdálkodásáért. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenırzi az intézmény szakmai 
mőködését, a szakmai tevékenységek összehangolását. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, biztosítja a mőködéshez szükséges 
személyi és tárgyi feltételeket. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen elıélet; 

– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı, illetve bevándorolt 
vagy letelepedett státusz; 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintő végzettség; 

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

– legalább ötéves vezetıi gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– a pályázati feltételként elıírt végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

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

– nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a közgyőlés nyílt vagy zárt ülésen történı 
tárgyalásához; 

– egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a 



vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat. 

Bérezés és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a végrehajtására kiadott 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat személyesen Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármestere titkárságán (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. II. emelet 208. sz. helyiség), vagy 
postai úton Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere, 2400 Dunaújváros Városháza tér 1. 
kell benyújtani 1 eredeti és 3 másolati példányban, zárt borítékban, „Egészségmegırzési Központ 
intézményvezetıi pályázata” jeligével ellátva. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 12. 16.00 óra 

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokról a 356/2008. (XII. 31.) Kormányrendeletben 
meghatározott bizottság véleményének kikérését követıen Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyőlése dönt. A határidın túl benyújtott pályázatokat érvénytelennek minısítjük. A pályázat 
csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi 
feltételnek megfelel. A közgyőlés fenntartja jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítsa, és 30 napon belül új pályázatot írjon ki. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 10. 

A pályázat bontása: a pályázatokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere bontja 2012. 
április 13. napján. A pályázatok bontásáról jegyzıkönyv készül. 

A magasabb vezetıi beosztás a közgyőlési döntést követıen azonnal betölthetı. 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történı közzététel napja: 2012. március 
13. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Katalin szociális osztályvezetı 
nyújt a 06 (25) 411-641-es telefonszámon. 
        

*** 
        
Kalocsa Város 
Ö. 
Szent Kereszt 
K. 
fıig.-ja 
6300 Kalocsa, 
Kossuth L. u. 
34–36. 

Non-invazív 
mátrix O. 
(belgyógy. és 
ideggyógy.) 
osztályvezetı 
fıorvos 

– orv. d., 
– belgyógyász szk., 
– 5 éves kórházi 
szakorvosi gy., 
– 3 év vez.-i gy. 
(melytıl  
a pályázatot 
véleményezı 
bizottság indokolt 
esetben eltekinthet), 
– e: szakirányhoz 
kapcsolódó további 
szv., 
– tud. tev., 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstıl  
számított 20. nap, 
– lakás biztosított, 
– az állás az elbírálást  
követıen azonnal  
elfoglalható 



– sz. vez.-i program, 
– cs: részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– igazolás OONY-ba 
vételrıl, kamarai 
tagságról, 
– írásbeli hozzájárulás 
ahhoz, hogy a 
pályázatot  
a véleményezı 
bizottság 
megismerhesse 

        
*** 

        

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;  



– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó ennek meglétéhez kötött 
munkakırben 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 kıvetıen azonnal. 
        

*** 
        

A Kiskunfélegyházi Városi Kórház- Rendelıintézet Gyógyfürdı és Rehabilitációs Központ 
(hivatkozva a Kjt. 20/A. § (4) bekezdésére) pályázatot hirdet orvosigazgató (magasabb vezetı) 
feladatainak ellátására. 

Betöltendı munkakör megnevezése: szakorvos. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

Közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Vezetıi megbízás idıtartama:  2012. május 1–2015. április 30-ig szól. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi diploma; 

– vezetıi beosztásban szerzett 3–5 éves gyakorlat. 

A munkakör betöltésénél elınyt jelent egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy orvos 
közgazdász képesítés. Járóbeteg-szakrendelés vezetésében, illetve egészségügyi intézmény orvos- 
igazgatói beosztásban szerzett tapasztalat. 

Vagyonnyilatkozat- tételi eljárás lefolytatásának vállalása. 

Feladatai: orvosszakmai irányelvek meghatározása, betartása és ellenırzése, ennek kapcsán 
szükségessé váló intézkedések megtétele. Az intézmény fekvı- és járóbeteg-ellátásának 
orvosszakmai felügyelete, irányítása, ellenırzése. Felelıs vezetés a jogszabályban 
meghatározottak szerinti szakszerő mőködéshez, magas színvonalú orvosszakmai munka 
tervezése, biztosítása, szervezése, ellenırzése, szakorvosi feladatok ellátása, a szakrendelıben 



nyújtott orvosi tevékenység felügyelete, és a tevékenységek összehangolása. 

A pályázat száma: 602-03/2012. 

A munkakör betölthetı 2012. május 1-jétıl. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat hiteles másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai továbbképzésrıl igazolások; 

– szakmai program, vezetıi koncepció; 

– orvosok országos nyilvántartásába vételérıl igazolás másolata; 

– érvényes mőködési engedély; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók megismerjék és 
véleményezzék. 

Munkabér és egyéb juttatások: Kjt. rendelkezései szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje 2012. április 20. 

A benyújtási határidıt követıen a kinevezıi jogkör gyakorlója dönt a pályázatokról, melyet 
esetleges személyes meghallgatás elız meg. 

A pályázatot Dr. Vincze Sándor fıigazgató nevére kérjük címezni. A borítékra kérjük ráírni a 
pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 602-03/2012., valamint a beosztás 
megnevezését: orvosigazgató. 

A pályázat NKI honlapon történı megjelenésének idıpontja:  2012. március 17. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 27. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www..kkfhaza-korhaz.hu honlapon 
szerezhet. 
        

*** 
        

A Kiskunfélegyházi Városi Kórház- Rendelıintézet Gyógyfürdı és Rehabilitációs Központ 
(hivatkozva a Kjt. 20/A. §  
(4) bekezdésére) pályázatot hirdet ápolási igazgató (magasabb vezetı) beosztás betöltésére, az 



Intézet Igazgatás- Irányítási részlegén. 

Betöltendı munkakör megnevezése: diplomás ápoló. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

Közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Vezetıi megbízás idıtartama:  2012. május 1.–2015. április 30-ig szól. 

Pályázati feltételek: 

– egészségügyi fıiskola diplomás ápolói szakán szerzett szakképzettség; 

– vezetıi beosztásban szerzett 3–5 éves gyakorlat. 

A munkakör betöltésénél elınyt jelent egészségügyi fıiskola intézetvezetıi szakán, vagy 
egyetemen szerzett okleveles ápolói szakképzettség, egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, 
vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés. 
Vagyonnyilatkozat- tételi eljárás lefolytatásának vállalása. 

Feladatai: a fıigazgató közvetlen irányítása mellett az Intézet által nyújtott ápolási tevékenység 
felügyelete, és a tevékenységek összehangolása. A szakdolgozói munka szervezése, ellenırzése, a 
szükséges intézkedések megtétele. 

A pályázat száma: 602-02/2012.  

A munkakör betölthetı 2012. május 1-jétıl. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat hiteles másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai továbbképzésrıl igazolások; 

– szakmai program, vezetıi koncepció. 

– az egészségügyi dolgozók alapnyilvántartásába történı regisztráció, és kamarai tagság 
igazolása; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók megismerjék és 
véleményezzék. 

Munkabér és egyéb juttatások: Kjt. rendelkezései szerint. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 20. 

A benyújtási határidıt követıen a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a pályázatokról, melyet 
esetleges személyes meghallgatás elız meg. 

A pályázatot Dr. Vincze Sándor fıigazgató nevére kérjük címezni. A borítékra kérjük ráírni a 
pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 602-02 / 2012., valamint a beosztás 
megnevezését: ápolási igazgató. 

A pályázat NKI honlapon történı megjelenésének idıpontja: 2012. március 7. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 27. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kkfhaza-korhaz.hu honlapon 
szerezhet. 
        

*** 
        

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített 
Egészségügyi Intézmények Igazgatósága magasabb vezetıi/igazgatói munkakör ellátására 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról rendelkezı 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 
gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint a vezetıi megbízás betöltése 
érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága magasabb vezetıi (igazgatói) munkakörének ellátására 
pályázatot hirdet az alábbi feltételekkel: 

Az igazgató feladata: az igazgató egyszemélyi felelıs vezetıként irányítja az Egyesített Egészségügyi Intézmények 
Igazgatóságát, e tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatában számára biztosított jogköröket. 

Munkavégzés helye: az Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága telephelyei. 

A munkakör betöltésének várható ideje: 2012. május 1. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi szintő végzettség; 

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

– legalább 5 éves vezetıi gyakorlat; 

– büntetlen elıélet; 

– egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság. 

A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy az igazgatói munkakörrel történı megbízásakor 
vagyonnyilatkozatot tesz. 

A pályázat elbírálásánál elınyt élvez: 

– közgazdaságtudományi végzettség; 



– államháztartási mérlegképes könyvelıi végzettség; 

– vezetıi tevékenység önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát; 

– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot; 

– az igazgatói munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolatait; 

– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely legkésıbb a pályázó meghallgatásáig benyújtható; 

– amennyiben a pályázó nem rendelkezik egészségügyi (szak)menedzseri vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítéssel, a pályázó nyilatkozatát, hogy a képzésben részt vesz vagy vállalja a képesítés 
kinevezést követı öt éven belüli megszerzését. 

– nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhetı-e. 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt ülés 
tartását kéri. 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggı kezeléséhez hozzájárul. 

Az igazgatói megbízás idıtartama:  a pályázat elnyerése esetén határozatlan idıtartamú közalkalmazotti jogviszony jön létre, öt 
évre szóló, több alkalommal meghosszabbítható magasabb vezetıi megbízással. 

Illetmény, juttatások:  Kjt. szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán 
(2012. április 1.) történı megjelenéstıl számított 30 napon belül. 

A pályázat benyújtásának helye és módja:  

postai úton a pályázatot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere részére (7621 
Pécs, Széchenyi tér 1.), zárt borítékban, „Pályázat az Egyesített Egészségügyi Intézmények 
igazgatósága magasabb vezetıi/igazgatói beosztásának ellátására” megjelöléssel egy eredeti és 
egy másolati példányban kell benyújtani. 

Elektronikus úton a gasparj@ph.pecs.hu e-mail címre kell megküldeni. 

A pályázatról – elızetes idıpont egyeztetést követıen – érdeklıdni lehet Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán 
Fıosztályon, a 06 (72) 533-935-ös telefonszámon dr. Gáspár Jenınél. 
        

*** 
        

Tolna Megyei Balassa János Kórház (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–7.) felvételt hirdet Fül-
Orr-Gége Osztály osztályvezetıi beosztás ellátására. 



Az osztályvezetıi 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. 

A megbízással ellátandó feladatok: 

– Fül-orr-gége osztály és a hozzá tartozó járóbeteg-szakrendelés vezetése és orvosszakmai 
irányítása. 

A jelentkezés feltétele: 

– orvosi diploma; 

– fül-orr-gége szakorvosi képesítés; 

– szakvizsga után legalább 5 éves gyakorlat. 

A pályázathoz csatolandó: 

– személyes adatok; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okiratok fénymásolata; 

– vezetıi koncepció; 

– tudományos tevékenység jegyzéke; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata; 

– mőködési nyilvántartásról másolat; 

– MOK tagág igazolása; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban 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. május 11., a Kormányzati Személyügyi Portálon történt megjelenéstıl 



számított 45. nap. 

A pályázatot a fenti címen dr. Muth Lajos fıigazgató fıorvos részére lehet benyújtani. 
        

*** 
        

Tüdıgyógyintézet Törökbálint (2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 70.) fıigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti 
jogviszonyban az alábbi területre: 

Tüdıgyógyintézet Törökbálint, II. sz. Tüdıgyógyászati Osztály, osztályvezetı fıorvos. 

Feladata: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésnek megfelelı szakorvosi 
tevékenység végzése. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– tüdıgyógyász szakvizsga; 

– több, mint 10 éves szakmai gyakorlat. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– diploma másolat; 

– szakvizsga bizonyítvány másolata; 

– igazolás az OONY-ba vételrıl; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a bíráló bizottság tagjai megismerhessék; 

– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 

Elınyt jelent: onkológiai szakvizsga, intenzív terápiás gyakorlat. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történı 
megjelenéstıl – 2012. április 10-tıl – számított 15 napon belül. 

Juttatások, egyéb információk: 

– illetmény: Kjt. alapján, megegyezés szerint; 



– a kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban történik, 5 év határozott idejő 
vezetıi megbízással; 

– foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıben; 

– az állás a pályázat elbírálását követıen azonnal betölthetı; 

– a pályázatok benyújtásának módja: dr. Fülöp Rudolf fıigazgatóhoz, a gyógyintézet címére 
(2045 Törökbálint, Munkácsy  
M. u. 70.) 

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        
Budapest 

        
Fıv.  
Bajcsy-
Zsilinszky K. 
és R. 
fıig.-ja 
1106 Bp., 
Maglódi út 
89–91. 

Bajcsy-Zsilinszky K. 
X.-XVII. ker. 
Szakrendelık 
pulmonológus 
szakorvos 
valamennyihez: 
Feladata: a m.-köri 
leírásban foglaltak, 
illetıleg a szakirányú 
képesítésnek 
megfelelı szakorvosi  
kompetenciába 
tartozó  
tev.-ek ellátása 

– pulmonológus szv. 
valamennyihez: 
– orv. d., 
– pályakezdı  
orvosoknak is, 
– büntetlen elıélet,  
cselekvıképesség, 
– cs: 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– személyes adatokat  
tartalmazó, részletes,  
fényképes önéletrajz, 
– v.-et, képzettséget 
igazoló okiratok hiteles 
másolata, 
– MOK tagság, 
– mőködési engedély, 
– nyilatkozat arról, 
hogy a pályázat 
tartalmát  
az elbírálásban részt 
vevık megismerhetik 

– h: 2012. IX. 14., 
– a közigállás publikálási 
idıpontja: 2012. III. 13., 
– e. h.: 2012. IX. 21., 
– a pályázati kiírással  
kapcsolatosan további 
információt dr. Dobosi Zsolt 
orv.-Ig. nyújt a 432-7565-ös 
telefonszámon, 
valamennyihez: 
– b: Kjt. rendelkezései 
irányadásával, 
– határozatlan idejő 
közalkalmazotti 
jogviszonyban, 
– teljes m.-idıben, 
– a m.-kör az elbírálást  
követıen azonnal  
betölthetı, 
– a munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 
igény esetén szállás biztosított, 
– pályázatok benyújtásának 
módja: elektronikus úton 
Kovács Viola részére a 
kovacs.viola@bajcsy.hu e-
mail címen keresztül, 
személyesen: dr. Dobosi Zsolt 
orv.-Ig,  
1106 Bp., Maglódi u. 89–91. 
„B” épület, 



– a pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje: 
Bajcsy hu. Intézmény  
honlapja 

        
  Bajcsy-Zsilinszky K. 

X. ker. Szakrendelı 
bırgyógyász 
szakorvos  

– bırgyógyász szv. – h: 2012. IX. 14., 
– e. h.: 2012. IX. 21. 

– a pályázati kiírással 
kapcsolatosan további 
információt  
dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató 
nyújt a 432-7565-ös 
telefonszámon 

        
  Bajcsy-Zsilinszky K. 

Angiológiai Részleg 
angiológus szakorvos 

– aneszteziológus szv. – h: 2012. IX. 21., 
– e. h.: 2012. IX. 28. 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatosan további 
információt  
dr. Murányi Anikó fıorvos 
nyújt a 432-7534-es 
telefonszámon 

        
  Bajcsy-Zsilinszky K. 

Közpi. Intenzív O. 
aneszteziológus 
szakorvos  

– aneszteziológus szv. – h: 2012. IX. 14., 
– e. h.: 2012. IX. 21. 
– további információ: 
dr. Völgyes Barbara oszt. vez. 
fıorv., t.: 432-9515 

        
  Bajcsy-Zsilinszky K. 

Közpi. Intenzív O. 
sürgısségi szakorvos  

– sürgısségi szv. – h: 2012. IX. 14., 
– e. h.: 2012. IX. 21. 
– további információ: 
dr. Völgyes Barbara oszt. vez. 
fıorv., t.: 432-9515 

        
  Bajcsy-Zsilinszky K. 

Krónikus 
Belgyógyászati O. 
belgyógyász 
szakorvos vagy 
szakorvos jelölt  

– belgyógyász szv. vagy 
belgyógyászaat  
szakképzésben részvétel 

– h: 2012. VIII. 10., 
– e. h.: 2012. VIII. 20. 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatosan további 
információt  
dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató 
nyújt a 432-7565-ös 
telefonszámon 

        
  Bajcsy-Zsilinszky K. 

Sebészeti O. 
sebész szakorvos  

– sebész szv. – h: 2012. IX. 26., 
– e. h.: 2012. IX. 30. 
– a pályázati kiírással 



kapcsolatosan további 
információt  
dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató 
nyújt a 432-7565-ös 
telefonszámon 

        
  Bajcsy-Zsilinszky K. 

X.-XVII. ker. 
Szakrendelık 
ortopéd szakorvos  

– ortopéd szv. – h: 2012. IX. 14., 
– e. h.: 2012. IX. 21. 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatosan további 
információt  
dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató 
nyújt a 432-7565-ös 
telefonszámon 

        
Baranya megye 

        

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 8. számú háziorvosi körzet 
háziorvosi területi ellátási kötelezettségének biztosítására. 

Pályázati feltételek:  

– a háziorvosi tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokban elıírt végzettség, szakorvosi 
képesítés megléte, büntetlen elıélet; 

– a pályázathoz csatolandó a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítésrıl, valamint az önálló orvosi tevékenységrıl 
szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben elıírt 
egyéb feltételekrıl szóló igazolások; 

– az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl szóló 
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározott személyi és tárgyi minimumfeltételek 
megléte. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– szakmai önéletrajzot; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– a végzettséget igazoló okiratok másolatát; 

– Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv által kiadott mőködési engedélyt. 

Sikeres pályázat esetén: az Önkormányzat önálló orvosi tevékenység végzésérıl megbízási 
szerzıdést köt, mely határozatlan idıre szól. 

A szerzıdéskötés várható idıpontja:  a pályázat elbírálását követı hónap 1. napja. 



A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követı 30. nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: a határidı lejártát követı képviselı-testületi ülés. 

A pályázat benyújtásának helye és módja: a pályázatot Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának polgármestere részére (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), zárt borítékban, 
„Pályázat a pécsi 8. számú háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének ellátására” 
megjelöléssel, egy eredeti és egy másodpéldányban kell benyújtani. 

A pályázattal kapcsolatban információ kérhetı Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Humán Fıosztály munkatársától, dr. Gáspár Jenıtıl [7621 Pécs, Széchenyi tér 1., tel: (72) 533-
935]. 
        

*** 
        

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

Munkahely és munkakör megnevezése: 

Pécs Megyei Jogú Város Egészségügyi Intézmények Tüdıgondozó Intézet (7626 Pécs, Lánc 
u. 12.) 

tüdıgyógyász szakorvos 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség; 

– felnıtt tüdıgyógyász szakorvosi szakvizsga; 

A pályázathoz csatolandó: 

– szakmai önéletrajz; 

– v.-t igazoló okirat hiteles másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

Juttatások, egyéb információk: 

– bérezés: a Kjt. szerint; 

– szolgálati lakás; 

– jelentkezési határidı: a megjelenéstıl számított 15. nap; 

– elbírálási határidı: a pályázat benyújtására nyitva álló határidı lejártát követı 15 napon belül; 



– az állás a jelentkezési határidı lejártát követıen azonnal betölthetı; 

– a kinevezés határozatlan idejő; 

Elıny: 

– szakmai gyakorlat. 

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

Bács-Kiskun megye 
        

Békés megye 
        

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
        

Csongrád megye 
        

Fejér megye 
        

Gyır-Moson-Sopron megye 
        

Hajdú-Bihar megye 
        

Heves megye 
        
Albert 
Schweitzer 
K-R. 
Nonprofit 
Közhasznú 
Kft. 
3000 
Hatvan, 
Balassi 
Bálint u. 16. 

szülész-nıgyógyász 
szakorvos  

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

valamennyihez: 
– b: megállapodás szerint, 
– az állás a pályázatok 
elbírálása után azonnal 
betölthetı, 
– m.-idı és jogviszony:  
megállapodás szerint, 
– pályázatok benyújtása  
és részletes információ:  
dr. Zámbó László ügyvezetı 
Ig. (3000 Hatvan,  
Balassi B. út 16.), 
– t: 06 (37) 346-464 

        
  neonatológus 

szakorvos  
– neonatológus szv.   

        
  belgyógyász 

szakorvos  
– belgyógyász szv.   

        
Jász-Nagykun-Szolnok megye 



        
Komárom-Esztergom megye 

        
Vaszary 
Kolos K. 
mb. fıig.-ja 
2500 
Esztergom, 
Petıfi S. u. 
26–28. 

Újonnan induló  
Sürgısségi O. 
anaesthesiologia és 
intenzív therapias 
szakorvos vagy 
sürgısségi orvostan 
szakorvos 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: 
az O. profiljába 
tartozó fekvı- és 
járóbeteg-ellátás 

– anaesthesiologia és 
intenzív therapias szv. 
vagy oxiológus vagy 
sürgısségi orvostan szv. 
– szakorvosjelöltnek is 
valamennyihez: 
– orv. d., 
– büntetlen elıélet, 
– cs: részletes sz.ö., 
– személyi és 
foglalkoztatási adatok, 
– d. és szv.biz. 
másolata, 
– érvényes e.b., 
– mőködési 
nyilvántartás és kamarai 
tagság igazolása, 
– nyilatkozat arról, hogy 
a pályázati anyagot az 
elbírálásban részt vevık 
megismerhetik, 
beletekinthetnek és 
véleményezhetik 

valamennyihez: 
– a b: megállapítása 
megegyezés alapján történik, 
– h: a megjelenéstıl  
számított 30. nap, 
– e. h.: a h.-t követı  
10. m.-nap, 
– a közalkalmazotti 
jogviszony idıtartama:  
határozatlan idejő  
közalkalmazotti  
jogviszony, 
– a foglalkozatás jellege: teljes 
m.-idı, 
– a m.-kör betölthetıségének 
idıpontja: az elbírálást 
követıen azonnal, 
– pályázatok benyújtása:  
a Vaszary Kolos K., 
Esztergom címére (2500 
Esztergom, Petıfi S. u. 26–
28.), 
– t: 06 (33) 542-301 

        
  Újonnan induló  

Sürgısségi O. 
belgyógyász 
szakorvos vagy 
sürgısségi orvostan 
szakorvos 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: 
az O. profiljába 
tartozó fekvı- és 
járóbeteg-ellátás 

– belgyógyász szv.   

        
  Újonnan induló  

Sürgısségi O. 
traumatológus vagy 
sebész szakorvos 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: 
az O. profiljába 
tartozó fekvı- és 
járóbeteg ellátás 

– traumatológia vagy 
sebész szv. 

  

        



  Szülészeti- 
nıgyógyászati O. 
szülész-nıgyógyász 
szakorvos 
Elvárások: 
– önálló ügyelet 
ellátása, 
– jó manualitás, 
– jártasság a 
mőszeres  
diagnosztikában és 
korszerő 
mőtéttechnikában,  
határozottság, önálló  
döntésképesség 

– szülész-nıgyógyász 
szv. 

– 2012. XI. 20-tól 
osztályvezetı fıorvosi 
megbízással 

        
*** 

        

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya II., Dózsa 
Gy. u. 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 képesítésnek megfelelı szakorvosi tevékenység végezése. 

A pályázatokra elsısorban szakorvosokat várunk, de jelentkezhetnek szakvizsga elıtt állók is. 

A jelentkezésekhez csatolandó: 

– 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 erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– elıadások és publikációk listája; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevık betekintési jogához. 

Jelentkezési határidı: 2012. április 30. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidıt követı 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követıen azonnal betölthetı. 

A pályázati felhívás az NKI honlapján is megtekinthetı: 2012. április 5-tıl. 

Garzonházban férıhely biztosított. 

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

  
        

Nógrád megye 
        

Pest megye 
        
Gyál Városi 
Eü. Központ 
2360 Gyál, 
József Attila 
u. 1. 

házi gyermekorvos 
Gyál város 1–14 éves 
lakosság házi 
gyermekorvosi 
ellátása területi 
ellátási  
kötelezettséggel, 
elsısorban 
vállalkozási  
formában 

– 4/2000. (II. 25.) EüM 
rend. szerinti szk., 
valamint a 313/2011. 
(XII. 23.) Korm. rend. 
feltételei vagy 
háziorvosi 
szakgyakorlatra való 
jogosultság igazolása, 
– cs: d. másolat, 
– szv. biz. másolat, 
– sz.ö., 
– érvényes mőködési 
nyilvántartásba vétel 
igazolása, 

mindkettıhöz: 
– b: Kjt. alapján, 
– h: a megjelenéstıl számított 
30. nap, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Molnár Andor 
intézetvezetıhöz az Eü. 
Központ címére (2360 Gyál, 
József Attila u. 1.) 



– nyilatkozat a pályázati 
anyag 
betekinthetıségérıl 

        
  iskolaorvos 

Gyál város 
meghatározott 
oktatási 
intézményeiben 
iskolaorvosi 
feladatok  
ellátása 

– a 26/1997. (IX. 3.) 
NM rend. szerinti szk., 
– büntetlen elıélet, 
– cs: orv. d. másolat, 
– szv. biz. másolat, 
– sz.ö., 
– érvényes mőködési 
nyilvántartásba vétel 
igazolása, 
– nyilatkozat a pályázati 
anyag 
betekinthetıségérıl 

  

        
*** 

        
Tápiószılıs 
Község Ö. 
Képv.-test. 
2769 
Tápiószılıs, 
Kossuth L. út 
65. 

II. számú háziorvosi  
(vegyes) körzet 
háziorvos 
Feladatok: 
– felnıtt és gyermek 
(vegyes) háziorvosi 
ellátás területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– hétközi és hétvégi 
közpi. háziorvosi 
ügyeleti szolgálatban 
való részvétel 

– 4/2000. (II. 25.) EüM 
rend. szerinti képesítés 
és az ott, valamint a 
313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rend.-ben elıírt 
egyéb feltételek, 
– büntetlen elıélet, 
– e: legalább 3 év sz.gy.  
és gyermekorvosi szk., 
– cs: OONY-ba vétel  
igazolása, 
– háziorvosi 
alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés igazolása, 
– részletes személyi  
és sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– v.-et és szakirányú v.-
et, valamint szv.-ket 
igazoló okiratok hiteles 
másolata 

– b: Kjt. szerint, majd 
vállalkozási formában történı 
ellátás esetén a MEP-
szerzıdés szerint, 
– h: a megjelenéstıl  
számított 30 napon belül, 
– e. h.: a h. lejártát követı elsı 
Képv.-test. ülésen, 
– az állás az elbírálást 
követıen azonnal betölthetı, 
– szolg. lakás biztosított, 
– közalkalmazotti  
jogviszonyban, majd  
a késıbbiekben  
vállalkozási formában történı 
betöltés, 
– pályázatok benyújtása: 
Veres József polgármesterhez  
az Ö. címére  
(2769 Tápiószılıs,  
Kossuth L. út 65.), 
– további tájékoztatás 
a 06 (53) 385-001-es 
telefonszámon kérhetı 

        
Somogy megye 

        
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

        



Tolna megye 
        

Vas megye 
        

Veszprém megye 
        

Jásd és Szápár Község Önkormányzatok Képviselı-testületei (8424 Jásd, Dózsa Gy. u. 1.) 
pályázatot hirdetnek a Jásd-Szápár vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak 
vállalkozói jogviszonyban való ellátására, területi ellátási kötelezettséggel. Központi orvosi 
ügyeletben való részvétel és iskolaorvosi feladatok ellátásával. 

Telephelyek: 

Jásd, Kossuth L. u. 129. 

Szápár, Kossuth L. u. 56. 

A rendelkezésre állási idı munkanapokon: 8–16 óra. 

A körzet lakosságszáma: kb. 1300 fı. 

Az önkormányzat Jásdon lakást tud biztosítani, továbbá az önkormányzatok biztosítják a rendelı 
épületét, berendezését és felszerelését. 

Feltétel: a 4/2000. (II. 25.) EüM rend. szerinti képesítés és a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rend.-
ben elıírt feltételek megléte. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– végzettséget, szakvizsgákat igazoló okiratok másolata; 

– nyilatkozat, a pályázó hozzájárulása, hogy a pályázati eljárásban részt vevık a pályázati 
anyagot megismerjék és abba betekinthessenek. 

A pályázatok benyújtásának helye: Jásd Község Önkormányzata Nagy Csaba polgármester, 1 
példányban, zárt borítékban. 8424 Jásd, Dózsa Gy. u. 1. T.: 06 (88) 587-820. 

Határideje:  a megjelenést követı 30. nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidı lejártát követı Képviselı-testületi 
ülés. 

Az álláshely a testületi döntést követıen az ÁNTSZ engedélyek beszerzése és az OEP-pel 
kötendı finanszírozási szerzıdés hatályba lépése után azonnal betölthetı. 
        



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 álláshelyekre az alábbi 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 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 30. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidıt követı 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követıen azonnal betölthetı. 

A pályázati felhívás az NKI honlapján is megtekinthetı 2012. április 5-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 szakgyógyszerészi álláshelyre”. 

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        
Területi Eü. 
Központ 
vezetı 
fıorvosa 
3860 Encs, 
Petıfi u. 75. 

V. számú Védınıi  
Szolgálat 
körzeti védını 

– eü. fıiskola védınıi 
szakán szerzett d., 
– büntetlen elıélet, 
– cs: érvényes e.b., 
– v.-et igazoló okirat  
másolata, 
– sz.ö., 
– nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati 
anyagot az eljárásban 
részt vevık 
megismerhetik 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstıl  
számított 30 napon belül, 
– e. h.: a h. lejártát követı  
30. nap, 
– az állás a pályázat 
elbírálását követıen azonnal 
betölthetı, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Basista Erika vezetı  
orvoshoz, a Területi Eü.  
Központ címére (3860 Encs,  
Petıfi u. 75.), 
– t. 06 (46) 385-511/116. 

        
*** 

        
Erdıtelek 
Község Ö. 
3358 
Erdıtelek, 
Fı u. 105. 

Egészségház 
Erdıtelek II. számú  
Védınıi körzet 
(3358 Erdıtelek, Fı u. 
103.) 
II. sz. területi védı 
Feladat: 
– a területi védınıi 
ellátásról szóló 
49/2004. (V. 21.) 
ESZCSM rend.-ben 
meghatározott 
feladatok ellátása az 
adott védınıi 
körzetben 

– fıiskolán szerzett  
védınıi d., 
– felhasználói szintő 
MS Office (irodai 
alkalmazások), 
– cs: 3 hónapnál nem 
régebbi e.b., 
– sz.ö., 
– v.-et igazoló okiratok  
másolata, 
– nyilatkozat arról,  
hogy a pályázat anyagát  
az eljárásban részt 
vevık megismerhetik, 
illetve  
arra vonatkozó 
nyilatkozat, hogy 
pályázatának  
tárgyalását nyílt vagy 
zárt ülésen kéri-e 

– b: Kjt. rendelkezései 
irányadásával, 
– h: 2012. V. 11., 
– e. h.: 2012. V. 31., 
– a pályázati kiírásnak  
az NKI honlapon történı 
közzétételének ideje:  
2012. IV. 11., 
– közalkalmazotti  
jogviszony idıtartama:  
határozatlan idejő  
közalkalmazotti  
jogviszony, 
– a foglalkoztatás jellege: 
teljes m.-idı, 
– a m.-kör a pályázatok  
elbírálását követıen azonnal 
betölthetı, 
– szolg. lakás igény esetén 
biztosítható, 
– a pályázatok benyújtásának 



módja:  
postai úton,  
a pályázatnak Erdıtelek 
Község Ö. címére történı 
megküldésével  
(3358 Erdıtelek,  
Fı utca 105.), kérjük a 
borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban 
szereplı azonosító számot: 
3967/1/2011., valamint a m.-
kör megnevezését: II. sz. 
területi védını, személyesen: 
Forgács  
Jánosné, Heves megye,  
3358 Erdıtelek, Fı utca 105., 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatosan további 
információt Lıcseiné Nagy 
Mária nyújt  
a 06 (36) 596-100-as 
telefonszámon 

        
*** 

        
Pusztavám 
Község  
Képv.-test. 
8066 
Pusztavám, 
Kossuth 
Lajos u. 64–
66 

Védınıi Szolgálat 
védını 
A m.-végzés helye: 
Fejér megye, 8066 
Pusztavám, Petıfi S. u. 
1. Egészségház 
Feladata: 
– a területi védınıi 
ellátásról szóló 
49/2004. (V. 21.) 
ESZCSM rend.-ben 
meghatározott 
feladatok ellátása 

– fıiskolai v., 
– eü. fıiskolai karon 
szerzett védınıi vagy 
azzal egyenértékőnek 
elismert okl., 
– büntetlen elıélet, 
– cselekvıképesség, 
– e: felhasználói szintő 
számítógépkezelıi 
ismeret, 
– cs: részletes sz.ö., 
– szk.-t igazoló okirat  
másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– a pályázó 
nyilatkozata, amelyben 
hozzájárul  
a pályázati anyagában 
foglalt személyes 
adatainak  
a pályázati eljárással  
összefüggı 
kezeléséhez, 

– b: Kjt. alapján, 
– h: 2012. IV. 15., 
– a pályázat az NKI 
honlapján 2012. III. 7-én 
megjelent, 
– e. h.: 2012. IV. 25., 
– a pályázatot a Képv.-test.  
a h: lejártát követı  
elsı rendes Képv.-test.  
ülésén bírálja el, 
– az állás elfoglalásának 
ideje: 2012. V. 1., 
– a közalkalmazotti 
jogviszony határozatlan idıre 
létesül, 3 hónapos próbaidı 
kikötésével, 
– pályázatok benyújtása: 
postai úton, a pályázatnak  
a Pusztavám Község Ö. 
címére történı 
megküldésével (8066 
Pusztavám, Kossuth Lajos u. 
64–66.), a borítékon kérjük 
feltüntetni a pályázat 



– a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy a 
pályázatának 
tárgyalását nyílt vagy 
zárt ülésen kéri 

azonosító számát 360/2012. 
valamint a m.-kör 
megnevezését „védını”, 
– a pályázati kiírással  
kapcsolatban további  
információ kérhetı Merkatz 
László polgármestertıl  
a 06 (22) 417-201-es 
telefonszámon 

 


