
Általános tudnivalók 

2012. EüK. 8. szám pályázati felhívás 

hatályos: 2012.05.09 - 

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 

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 Pécsi Tudományegyetem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a 
alapján pályázatot hirdet Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ fıigazgató (magasabb vezetı) 
beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, 4 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7623 Pécs, Rákóczi út 2. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
A klinikai fıigazgató feladata a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának irányítása a 
jogszabályok, valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzat és a Klinikai Központ Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatában meghatározottak szerint. 

A klinikai f ıigazgató fıbb feladatai: 
a) a Klinikai Központ gazdálkodásával kapcsolatban: 

aa) irányítja a Klinikai Központ szakmai és gazdasági tevékenységét; 

ab) gondoskodik a Klinikai Központ elıirányzatainak gazdálkodó egységekre történı lebontásáról; 

ac) betartja és betartatja a Klinikai Központ gazdálkodó egységeire lebontott gazdálkodási keretek 
felhasználását; 
ad) döntést hoz a klinikák gyógyító-megelızı tevékenységével, a betegellátás finanszírozásával 
kapcsolatos kérdésekben; 
ae) meghozza a Klinikai Központ Igazgatás hatáskörébe tartozó operatív szakmai és gazdasági 
intézkedéseket; 
af) a gazdálkodó egységek vezetıinek javaslata alapján elkészíti a Klinikai Központ munkaerı- és 
személyi juttatás-gazdálkodási, szociális, gazdasági, mőszaki fejlesztési terveit, szervezi azok 
végrehajtását, 
ag) beszámoltatja a Klinikai Központ gazdálkodó egységeit a mőködésük gazdaságosságáról, 
eredményességérıl és hatékonyságáról. 



b) a betegellátással kapcsolatban 

ba) koordinálja, összehangolja, és irányítja a betegellátó egységek ezirányú tevékenységét; 

bb) figyelemmel kíséri a járóbeteg- és fekvıbeteg-ellátási kapacitások adatait, értékeli a betegforgalmi 
adatokat; 
bc) részt vesz a betegellátó tevékenység feltételeinek javítását segítı pályázatok elıkészítésében és 
megvalósításában; 
bd) kiadja a betegellátást érintı belsı intézkedéseket (beteglátogatási tilalom elrendelése, feloldása, 
hatósági (ÁNTSZ) vizsgálatok alapján hozott határozatok végrehajtásának elrendelése, ellenırzése); 
be) irányítja a gyógyító-megelızı tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatást és tájékoztatást; 

bf) felügyeli a gyógyszerellátást; 

bg) felügyeli a betegélelmezést; 

bh) felügyeli és szervezi a klinikák alapfeladatán kívüli tevékenységének feltételrendszerét és 
megvalósítását, a szerzıdések alapján végzett tevékenység szabályozását és ellenırzését; 
c) munkáltatói jogokat gyakorol a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak szerint; 

d) ellátja a Klinikai Központ képviseletét. A klinikai fıigazgató a fentiekben meghatározottakon túl 
ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály és egyetemi szabályzatok számára meghatároznak, 
illetve amire a rektor felhatalmazza. 

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

Pályázati feltételek: 
– egyetem, orvostudományi vagy egyéb; 

– egészségügyi menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési 
szakon szerzett képesítés; 
– középfokú C típusú nyelvvizsga angol vagy német nyelvbıl; 

– legalább 5 éves vezetıi gyakorlat; 

– klinikai Fıigazgatói megbízást az kaphat, aki a Pécsi Tudományegyetemmel közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– egyetemi végzettséget igazoló okirat, szakképzettséget, képesítést igazoló okirat; 

– vezetıi gyakorlat igazolása; 

– szakmai önéletrajz; 

– vezetıi elképzelések, motiváció. nyelvtudást igazoló okirat; 

– erkölcsi bizonyítvány, a pályázat megismerésére vonatkozó nyilatkozat. 

A beosztás betölthetıségének idıpontja:  
A beosztás legkorábban 2012. szeptember 19. napjától tölthetı be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 21. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére 
történı megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál u 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplı azonosító számot: P-41/2012 , valamint a beosztás megnevezését: Fıigazgató, 
és elektronikus úton Dr. Urbán Katalin, rektori hivatalvezetı részére az urban.katalin@pte.hu e-mail 
címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 



A pályázatokat a rektor által felállított szakmai bizottság véleményezi. A klinikai fıigazgató díjazása a 
hatályos jogszabályok, valamint a Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 
szerint kerül megállapításra. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 21. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– Nemzeti Közigazgatási Intézet; 

– PTE honlap; 

– Oktatási és Kulturális Közlöny. 

Az elsıdleges közzététel helye: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapja, KÖZIGLLÁS 
publikálás dátuma: 2012. április 12. Szövegeltérés esetén az NKI honlapján közzétett hirdetmény az 
irányadó. 

*** 

A Pécsi Tudományegyetem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a 
alapján pályázatot hirdet Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ klinikaigazgató beosztás 
ellátására, az alábbi szervezeti egységek vonatkozásában: 

I.  
II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum  
Iktatószám: P-26/2012. 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Pacsirta u. 1. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció; 

– angol és/vagy német nyelven elıadói és vitakészség; 

– legalább 10 éves oktatói gyakorlat; 

– jelentıs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség; 

– a PTE SZMSZ 4. számú melléklete (foglalkoztatási követelményrendszere) 111. §-ban 
meghatározottaknak való megfelelés. 

II.  

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 
Iktatószám: P-27/2012. 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Munkácsy u. 2. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség; 

– legalább 10 éves oktatói gyakorlat; 

– jelentıs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A feladatkör 
ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések; 
– a PTE Szervezeti és Mőködési Szabályzat 4. számú melléklete (Foglalkoztatási 
követelményrendszere) 111. §-ban meghatározottaknak való megfelelés. 

III.  

Orvosi Genetikai Intézet 
Iktatószám: P-28/2012. 



A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció; 

– angol és/vagy német nyelven elıadói és vitakészség; 

– legalább 10 éves oktatói gyakorlat; 

– jelentıs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség; 

– a PTE Szervezeti és Mőködési Szabályzat 4. számú mellékelte (Foglalkoztatási 
követelményrendszere) 111. §-ban meghatározottaknak való megfelelés. 

IV.  
Sebészeti Klinika 
Iktatószám: P-29/2012. 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7623 Pécs, Rákóczi út 2. 

– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció; 

– angol és német nyelven elıadói és vitakészség; 

– legalább 10 éves oktatói gyakorlat; 

– jelentıs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség; 

– a PTE Szervezeti és Mőködési Szabályzat 4. számú mellékelte (Foglalkoztatási 
követelményrendszere) 111. §-ban meghatározottaknak való megfelelés; 
– általános sebészeti gyakorlat elınyt jelent. 

V. 
Neurológiai Klinika  
Iktatószám: P-31/2012. 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7623 Pécs, Rét utca 2. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség; 

– legalább 10 éves oktatói gyakorlat; 

– jelentıs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség; 

– a PTE Szervezeti és Mőködési Szabályzat 4. számú melléklete (Foglalkoztatási 
követelményrendszere) 111. §-ban meghatározottaknak való megfelelés. 

VI.  
Gyermekgyógyászati Klinika 
Iktatószám: P-32/2012. 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 3–5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7623 Pécs, József Attila u. 7. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció; 

– angol és/vagy német nyelven elıadói és vitakészség; 

– legalább 10 éves oktatói gyakorlat; 



– jelentıs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség; 

– a PTE Szervezeti és Mőködési Szabályzat 4. számú melléklete (Foglalkoztatási 
követelményrendszere) 111. §-ban meghatározottaknak való megfelelés. 

VII.  

Urológiai Klinika  
Iktatószám: P-33/2012. 

A vezetıi megbízás idıtartama:  
A vezetıi megbízás határozott idıre, 3–5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7621 Pécs, Munkácsy u. 2. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség; 

– legalább 10 éves oktatói gyakorlat; 

– jelentıs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség; 

– a PTE Szervezeti és Mőködési Szabályzat 4. számú melléklete (Foglalkoztatási 
követelményrendszere) 111. §-ban meghatározottaknak való megfelelés. 

VIII.  

Reumatológiai és Immunológiai Klinika 
Iktatószám: P-34/2012. 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7631 Pécs, Akác u. 1. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD., habilitáció; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség; 

– legalább 10 éves oktatói gyakorlat; 

– jelentıs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség; 

– a PTE Szervezeti és Mőködési Szabályzat 4. számú melléklete 111. §-ban meghatározottaknak való 
megfelelés. 
Intézetigazgató beosztás ellátására az alábbi szervezeti egység vonatkozásában: 

I.  
Nukleáris Medicina Intézet 
Iktatószám: P-30/2012. 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció; 

– angol és/vagy német nyelven elıadói és vitakészség; 

– legalább 10 éves oktatói gyakorlat; 

– jelentıs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség; 

– a PTE Szervezeti és Mőködési Szabályzat 4. számú mellékelte (Foglalkoztatási 
követelményrendszere) 111. §-ban meghatározottaknak való megfelelés. 

A klinikaigazgató/intézetigazgató kiírások további jellemzıi:  



A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
A klinika/intézet gyógyító, oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete, szakmai és 
gazdálkodási felelısség a PTE KK SZMSZ-ben meghatározottak vonatkozásában. A szervezeti egység 
szakszerő mőködéséhez magas színvonalú orvos szakmai munka tervezése, szervezése és ellenırzése. 
Graduális képzésben részt vevı hallgatók magyar, angol és német nyelvő oktatásának koordinálása, a 
posztgraduális képzés felügyelete. Elıadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol és/vagy német 
nyelven. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok 
másolata; 
– érvényes mőködési nyilvántartási engedély és MOK tagságot igazoló dokumentum másolata; 

– hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban részt vevık a pályázati anyagot megismerhetik és abba 
betekinthetnek; 
– nyilatkozat arról, hogy vezetıi megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
határidıben eleget tesz. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 25. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: PTE SZMSZ 4. számú mellékletében foglaltak alapján. 

A beosztás legkorábban 2012. július 1. napjától tölthetı be. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gıbel Annamária fıigazgatói hivatalvezetı 
nyújt  
a 06 (72) 533-100/33051-es telefonszámon. 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a PTE SZMSZ 4. számú melléklet rendelkezései az irányadók. 
Közzététel helye: NKI honlapja, PTE honlapja, Oktatási és Kulturális Közlöny. 

Az elsıdleges közzététel helye: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapja, KÖZIGÁLLÁS 
publikálás dátuma: 2012.  
április 25. Szövegeltérés esetén az NKI honlapján közzétett hirdetmény az irányadó. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történı megküldésével (7623 Pécs, 
Rákóczi út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: P-
26/2012., valamint a beosztás megnevezését: „Igazgató”; 
és 

– elektronikus úton dr. Gıbel Annamária, fıigazgatói hivatalvezetı részére a 
foigazgatoi.hivatal@kk.pte.hu e-mail címen keresztül. 

*** 

A Pécsi Tudományegyetem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a 
alapján pályázatot hirdet a Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar 
intézetigazgató beosztás ellátására, az alábbi szervezeti egységek vonatkozásában. 

I.  
Orvosi Népegészségtani Intézet 
Iktatószám: P-35/2012. 



A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi v., PhD, habilitáció; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség; 

– legalább 12 éves oktatói gyakorlat; 

– jelentıs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A feladatkör 
ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések. Akadémiai doktori 
cím. 

II.  

Igazságügyi Orvostani Intézet 
Iktatószám: P-36/2012. 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 3–5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség; 

– legalább 12 éves oktatói gyakorlat; 

– jelentıs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A feladatkör 
ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések. 

III.  

Bioanalitikai Intézet 
Iktatószám: P-37/2012. 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Honvéd utca 1. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség; 

– legalább 12 éves oktatói gyakorlat; 

– jelentıs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A feladatkör 
ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések. Akadémiai doktori 
cím. 

IV.  
Kórélettani és Gerontológiai Intézet 
Iktatószám: P-38/2012. 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 3–5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség; 

– legalább 12 éves oktatói gyakorlat; 

– jelentıs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A feladatkör 



ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések. Akadémiai doktori 
cím. 

V. 
Orvosi Biológiai Intézet 
Iktatószám: P-39/2012. 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 3–5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség; 

– legalább 12 éves oktatói gyakorlat; 

– jelentıs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A feladatkör 
ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések. Akadémiai doktori 
cím. 

VI.  
Családorvostani Intézet 
Iktatószám: P-40/2012. 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 3–5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség; 

– legalább 12 éves oktatói gyakorlat; 

– jelentıs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A feladatkör 
ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések. 

Tanszékvezetı beosztás ellátására, az alábbi szervezeti egység vonatkozásában. 

VII.  

Gyógyszerészi Biológia Tanszék 
Iktatószám: P-42/2012. 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 3–5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Rókus utca 2. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség; 

– legalább 12 éves oktatói gyakorlat; 

– jelentıs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A feladatkör 
ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések. 

A tanszékvezetıi és intézetigazgatói pályázatokra való jelentkezés általános szabályai: 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
Graduális képzésben részt vevı hallgatók magyar, angol és német nyelvő oktatásának koordinálása, a 
posztgraduális képzés felügyelete. Elıadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol és/vagy német 
nyelven, az intézet oktató, kutatási tevékenységének, valamint igazgatásának és gazdálkodásának 
irányítása. 



A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– a pályázati anyagok pályázati kérelembıl, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, 
szakmai tevékenység ismertetésébıl, publikációs jegyzékbıl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos 
tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetésébıl állnak; 
– tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek 
megismerhetik; 
– mellékelni kell a végzettséget, tudományos minısítést tanúsító okiratok másolatát, illetve egy 
érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is; 
– ismételt pályázás esetén mindezeket helyettesítheti a kérelem, szakmai önéletrajz, az elızı igazgatói 
ciklusról szóló beszámoló és az intézet vezetésére vonatkozó elképzelések. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: PTE SZMSZ 4. számú mellékletében foglaltak alapján. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 25. 

A beosztás legkorábban 2012. július 1. napjától tölthetı be. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pintér Éva nyújt, a 06 (72) 501-500/35413-
as telefonszámon. 
A pályázatokat 2 példányban a PTE Rektori Hivatalhoz postai vagy személyes úton (7622 Pécs, 
Vasvári Pál utca 4.) kell benyújtani és e-mailben dr. Pintér Éva részére dekani.hivatal@aok.pte.hu e-
mail címen keresztül. 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a PTE SZMSZ 4. számú melléklet rendelkezései az irányadók. 
Az elsıdleges közzététel helye: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapja, KÖZIGÁLLÁS 
publikálás dátuma: 2012. április 25. Szövegeltérés esetén az NKI honlapján közzétett hirdetmény az 
irányadó. 

        

*** 

        

A Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. pályázatot hirdet a 
megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) 
bekezdése alapján, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), illetve 
a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerint: 
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. 9700 Szombathely, 
Markusovszky u. 5. 
fıigazgatói (intézményvezetıi) munkakör Gt. 32. § (1) bekezdésének megfelelıen munkaviszony 
keretében történı betöltésére. 
A fıigazgató, mint a gazdasági társaság munkaszervezetének operatív irányítását ellátó munkavállaló 
nem minısül a Gt. szerint vezetı tisztségviselınek. A fıigazgató a gazdasági társaság Mt. szerinti elsı 
számú vezetı állású munkavállalója, aki felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja. 
Munkáltató: munkaviszony létesítése, megszüntetése, valamint a munkabér megállapítása, továbbá 
egyéb munkáltatói jogok tekintetében a munkáltatói jogokat a gazdasági társaság Alapítója gyakorolja. 
Munkakör megnevezése: vezérigazgató fıorvos [Mt.188/A. § (1) bekezdése alapján]. 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 



A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. augusztus 1. 

A fıigazgató feladata: 
A gazdasági társasági formában mőködı intézmény vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások 
megtartásával és a gazdasági társaság létesítı okiratában, valamint az intézmény szervezeti és 
mőködési szabályzatában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és ellenırzi a 
vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számára kitőzött feladatok a 
jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek megfelelıen teljesüljenek. 
A jogviszony létesítésére az Mt., valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. törvény vezetı tisztségviselıkre vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó egyéb feladatok: 
Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, továbbá: 

– az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; 

– az intézmény dolgozói felett a létesítı okiratban meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása; 

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, szervezési 
tevékenység irányítása,  
a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése; 
– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az 
egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén; 
– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és 
Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés; 
– a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, továbbá az 
intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása; 
– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése; 

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók 
továbbképzésének biztosítása és felügyelete; 
– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás; 
– minıségirányítási rendszer mőködtetése; 

– ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Munkabér: a fıigazgató munkabére a Munka Törvénykönyve, valamint a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. törvény irányadó 
rendelkezéseinek, illetve az egészségügyi intézmény éves beszámolójának figyelembevételével 
differenciáltan kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: 
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: 
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítéssel; 
– legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* 

rendelkezik; 

valamint: 



– büntetlen elıélet; 

– cselekvıképesség; 

– széleskörő informatikai ismeretek. 

A pályázónak a munkáltató döntése alapján az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 
2007. évi CLII. törvény rendelkezései szerinti vagyonnyilatkozatot kell tennie. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai 
helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket; 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez; 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a döntéshozók részére 
történı sokszorosításához, továbbításához; 
– a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– több típusú kórházban vezetıi tapasztalat, 

– orvosi szakvizsga megléte, 

– idegen nyelv ismerete, 

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követı 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
A pályázati felhívás megjelenik az Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház 
Nonprofit Zrt. honlapján,  
a GYEMSZI honlapján, az Egészségügyi Közlönyben, valamint egyéb, a pályáztató által megjelölt 
helyen. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. 
(9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.) címére történı megküldésével. Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: NYDR/MK/01, valamint a munkakör 
megnevezését: Fıigazgatói pályázat, Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház 
Nonprofit Zrt. , 
és elektronikus úton a humanpolitika8@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton: a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-
mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
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 6 § alapján a vezetıi beosztások pályázati eljárás során tölthetık be. A pályázati eljárás 
lefolytatására, illetve az elbírálására irányadó eljárásként a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben 
foglaltakat kell alkalmazni. 



A fıigazgató megválasztása a Gt., illetve a társasági szerzıdés rendelkezései szerint az Alapító 
kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
Az Alapító a pályázati határidı lejártát követı hatvan napon belül dönt a jogviszony létesítésérıl. 

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa 
benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétıl számított 3 
hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

*** 

A Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. pályázatot hirdet a 
megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) 
bekezdése alapján, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), illetve 
a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerint: 
Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. 9700 Szombathely, 
Markusovszky u. 5. gazdasági vezetı munkakör munkaviszony keretében történı betöltésére. 
Munkáltató:  a munkáltatói jogok gyakorlója a gazdasági társaság munkaszervezetének vezetıje 
(cégvezetı, vezetı tisztségviselı). 
Munkakör: gazdasági igazgató [Mt. 188/A. § (1) bekezdése alapján]. 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. augusztus 1. 

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, pénzügyi és a 
számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok 
figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés keretében. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek 
között: 
– a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása; 

– az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs irányítása; 

– az intézmény mőködtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával 
kapcsolatos feladatok ellátása; 
– az intézmény éves üzleti tervének és az elıírt éves beszámolónak, pénzforgalmi jelentésének 
elkészítése, az üzleti terv és beszámoló adatai valódiságának biztosítása; 
– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elıírások 
érvényesítése. 
Munkabér: a gazdasági igazgató munkabére a Munka Törvénykönyve, valamint a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. törvény irányadó 
rendelkezéseinek, illetve az egészségügyi intézmény éves beszámolójának figyelembevételével 
differenciáltan kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: 
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: 
– szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes 
könyvelı vállalkozási szakon vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 
– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat. 

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsıfokú végzettség tekintetében a 



közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell irányadónak 
tekinteni. 

valamint: 

– büntetlen elıélet; 

– cselekvıképesség; 

– széleskörő informatikai ismeretek. 

A pályázónak a munkáltató döntése alapján az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 
2007. évi CLII. törvény rendelkezései szerinti vagyonnyilatkozatot kell tennie. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez; 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a döntéshozók részére 
történı sokszorosításához, továbbításához; 

– a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– a pályázó szereplése a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében a 
számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti 
nyilvántartásban, és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel való rendelkezése; 

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3–5 éves gyakorlat; 

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követı 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
A pályázati felhívás megjelenik a Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház 
Nonprofit Zrt. honlapján, a GYEMSZI honlapján, az Egészségügyi Közlönyben, valamint egyéb, a 
pályáztató által megjelölt helyen. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Markusovszky Kórház 
Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. (9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.) címére történı 
megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 
NYDR/MK/02,  valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági vezetıi pályázat, Vas Megyei 
Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.  
és elektronikus úton a humanpolitika8@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton: a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-
mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
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 6. § alapján a vezetıi beosztások pályázati eljárás során tölthetık be. A pályázati eljárás 
lefolytatására, illetve az elbírálására irányadó eljárásként a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az 



egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben 
foglaltakat kell alkalmazni. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának végsı határidejétıl számított 60 
napon belül. 

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa 
benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétıl számított 3 
hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi 
és orvosvezetıi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 
információk 

        

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

Bajcsy-Zsilinszky K. és R. 
Képalkotó Diagnosztikai O. 
osztályvezetı fıorvos 
A m.-körbe tartozó,  
illetve a vez.-i megbízással 
járó lényeges feladatok: 
– a jogszabályban 
meghatározott és a sz. 
kompetenciáinak megfelelı 
m.-végzés a m.-köri leírás,  
sz. protokollok, irányelvek, 
módszertani útmutatók  
alapján  

– egyetem, 
– radiológus szk., 
– büntetlen elıélet, 
– cselekvıképesség, 
Elvárt kompetenciák: 
– vez.-i készség, 
– vez.-i kvalitások megléte, 
– cs: 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– személyes adatokat  
tartalmazó, részletes,  
fényképes sz.ö., 
– v.-et, képzettséget 
igazoló okiratok hiteles 
másolata, 
– MOK tagság, 
– mőködési engedély, 
– nyilatkozat arról,  
hogy a pályázat tartalmát 
az elbírálásban részt vevık 
megismerhetik 

– b: Kjt. irányadásával, 
– h: 2012. V. 15., 
– a KÖZIGÁLLÁS 
publikálási idıpontja: 
2012. IV. 15., 
– e. h.: 2012. VI. 15., 
– a m.-kör legkorábban 
2012. VII. 2. napjától 
tölthetı be, 
– a közalkalmazotti  
jogviszony idıtartama:  
határozatlan idejő 
közalkalmazotti 
jogviszony, 
– a foglalkozatás 
jellege: teljes m.-idı, 
– a vez.-i megbízás  
határozott idıre, 5 évig 
szól, 
– pályázatok 
benyújtása: 
elektronikus úton 
Kovács Viola részére a 
kovacs.viola@ 
bajcsy.hu e-mail címen  
keresztül, személyesen:  
dr. Dobosi Zsolt orv.-
Ig.-hoz  
a K. címére (1106 Bp.,  
Maglódi út 89–91.), 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatosan további 
információt dr. Dobosi 



Zsolt orv.-Ig.  
nyújt a 432-7565-ös 
telefonszámon, 
– a pályázati kiírás 
további közzétételének 
helye,  
ideje: Bajcsy-hu. 
Intézmény honlapja 

        

*** 

        

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

Sebészeti Intenzív O. 
osztályvezetı fıorvos 

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

– b: Kjt. szabályainak 
alapul vételével, 
megállapodás alapján, 
– h: 2012. VI. 30., 
– az állás 2012. VII. 2-
tıl betölthetı, 
– a közalkalmazotti  
kinevezés határozatlan  
idıre, a vez. megbízás  
határozott idıre, 
5 évre szól, 
– pályázatok 
benyújtása:  
az I. címére (1121 Bp.,  
Pihenı út 1.) vagy a 
fıigazgató fıorvos 
(igazgatosag@ 
koranyi.hu) címére 

        

*** 

        

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház (1204 Budapest, Köves u. 1.) fıigazgatója pályázatot hirdet a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és a 20/B. §-a alapján a 
kórházban mőködı Gasztroenterológiai Osztály szakorvosi munkakör betöltésére, osztályvezetı 
fıorvosi vezetıi megbízással. 
Jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás a kinevezéstıl kezdıdıen 5 éves határozott idıre 
szól. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves út 1. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A kinevezésre kerülı fıorvos vezeti és irányítja a fekvıbeteg-ellátó gyógyító munkát, az ambulanciák 
és szakkonzíliumok mőködését. Gondoskodik az osztály megfelelı gyógyszer és eszköz ellátásáról, 
valamint a dokumentációs tevékenység szakszerőségérıl. Felelıs az osztály dolgozóinak képzéséért, 
továbbképzéséért, a rezidensek, szakorvosjelöltek szakmai irányításáért. 



Az osztály a betegellátó feladatai mellett akkreditált képzıhely is, és így részt vesz a rezidensek és 
szakorvosjelöltek képzésében. 

Pályázati feltételek: 
– orvosi diploma; 

– belgyógyász szakvizsga; 

– gasztroenterológiai szakvizsga; 

– oktatói tapasztalat; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– a feladat ellátásában hasznosítható további szakvizsga; 

– legalább 15 éves szakorvosi gyakorlat; 

– egyetemi klinikai gyakorlat; 

– hazai és külföldi kórházi tapasztalat; 

– idegen nyelvismeret. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– a pályázó személyi adatait, elérhetıségét; 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– képesítést igazoló okiratok (orvosi diploma, szakvizsga) másolatát; 

– orvosi alapnyilvántartás igazolását; 

– érvényes mőködési nyilvántartást; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolását; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– szakmai vezetıi koncepciót; 

– nyilatkozatot, illetve hozzájárulást arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a 
pályázatok elbírálásában részt vevı személyek megismerhetik. 

A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: 
Személyesen: Fıvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, 1204 Budapest, Köves út 1. 
fıigazgatóság (Fsz: igazgatósági folyosó), Dr. Lehoczky Péter helyettes-fıigazgató, orvosigazgató 
részére címezve, 
e-mailen: foig@jahndelpest.hu Dr. Lehoczky Péter helyettes-fıigazgató, orvosigazgató részére 
címezve. 
A pályázati dokumentáción kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 
K/409/5/12.Fıig és a 12/2012/PÁ, valamint a pozíció megnevezését: „szakorvos munkakör – határozott 
idejő 5 évre szóló vezetıi megbízással”. 
Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) (korábban: KSZK) honlapján történı megjelenés: 2012. április 
11. 
A pályázati dokumentáció benyújtásának határideje: 2012. május 11. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 4. 

A pályázat elbírálásának módja: a pályázatot a kinevezési jogkör gyakorlója által összehívott 
bizottság, az illetékes szakmai kollégium és az orvosi kamara véleményezi. 
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a fıorvosi állás a pályázati eljárás lefolytatása után 
azonnal betölthetı. 
Bérezés: megállapodás szerint. 



A pályázat további megjelenési helyei: www.közigallas.hu, www.jahndelpest.hu. 

        

*** 

        

Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatósága 
pályázatot hirdet a KENÉZY KÓRHÁZ Nonprofit Kft . ügyvezetési feladatainak ellátására 

Az egészségügyi intézmény megnevezése: KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (a továbbiakban: KENÉZY KÓRHÁZ Nonprofit 
Kft.). 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:  Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. Igazgatósága. 

Betöltendı munkakör:  ügyvezetı. 

A jogviszony idıtartama:  5 évre szóló határozott idejő, választással létrejövı munkaviszony, 3 
hónapos próbaidı kikötésével. 

Ellátandó feladatok: 
A KENÉZY KÓRHÁZ Nonprofit Kft. szakmai, gazdasági irányítása, képviselete, a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi  
IV. törvényben (a továbbiakban: Gt.) és egyéb jogszabályokban az ügyvezetı részére elıírt feladatok 
ellátása, különös figyelemmel az egészségügyi szolgáltató szakmai követelményeknek megfelelı 
folyamatos és gazdaságos mőködtetésre. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban „Pályázat a KENÉZY KÓRHÁZ 
Nonprofit Kft. ügyvezetési feladatainak ellátására” megjelöléssel 4 példányban kell benyújtani 
személyesen vagy postai úton. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás és további információ kérhetı: 

Dr. Mikó László orvosigazgató [4043 Debrecen, Bartók Béla út 2–26., tel.: 06 (52) 511-818]. 

A pályázat benyújtásának helye: 
Postai úton: Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. 4001 Debrecen, Pf. 195. 
Személyesen: Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. 4043 Debrecen, Bartók B. út 2–26. Titkárság: 
06 (52) 511-701). 
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstıl számított 15 nap. 

A pályázati kiírás további közzétételi helye: www.kenezykorhaz.hu. 

A pályázatok elbírálása: a pályázatról az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. Igazgatósága 
legkésıbb az Elıkészítı Bizottság általi véleményezést követı 15 napon belül dönt. 
A pályázati eljárás a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 13/2002. (II. 28.) EüM rendelet 
elıírásai szerint történik, a pályázatok elbírálására az Elıkészítı Bizottság véleményezését követıen 
kerül sor. 

Pályázati feltételek: 
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: 
a) orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintő végzettség, 

b) legalább 5 éves vezetıi gyakorlat, 

c) egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítés, valamint 
d) cselekvıképesség, 



e) büntetlen elıélet, 

f) munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

Nem választható meg ügyvezetınek az a pályázó, akivel szemben a vezetı tisztségviselıkre a Gt.-ben 
meghatározott kizáró, és/vagy összeférhetetlenségi ok(ok) állnak fenn. 
A 13/2002. (III. 28.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelıen fenti b) pont szerinti vezetıi gyakorlat 
megléte, illetve fenti  
c) pont szerinti képesítési elıírás alól a képesítés megszerzéséig, valamint a Gt. 25. § (1) bekezdésében 
meghatározott összeférhetetlenség alól felmentés adható. 
Az ügyvezetıi feladatok ellátása az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. évi 
CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelenthet: 
– egészségügyi intézmények finanszírozásában szerzett gyakorlat, 

– a kiemelt EU nyelvek valamelyikébıl (angol/francia/német) államilag elismert, középfokú, „C” 
típusú nyelvvizsga. 
Munkabér és egyéb juttatások megállapítása: megegyezés szerint. 

Az ügyvezetıi feladatok ellátása az elbírálást követıen azonnal betölthetı. 

A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– az ügyvezetıi feladatok ellátására vonatkozó szakmai elképzelések, vezetıi és szakmai program; 

– végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, illetve nyelvtudást igazoló okiratok másolata; 

– szakmai, illetve vezetıi gyakorlatot, orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói 
igazolások); 
– egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásába, illetve mőködési 
nyilvántartásba vétel igazolása; 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázó nyilatkozata a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, továbbá arról, 
hogy a pályázati eljárásban részt vevık a pályázati anyagát megismerhetik; 
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a jogszabályban elıírt 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz. 
Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa 
benyújtott, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a pályázat elbírálási határidejét követı 3 
hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

        

*** 

        

A Markhot Ferenc Kórház Kft. pályázatot hirdet a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. §  
(4) bekezdése alapján, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), 
illetve a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerint: 
Markhot Ferenc Kórház Kft.  (3300 Eger, Széchenyi út 27–29.) ügyvezetı igazgatói (fıigazgatói; 
intézményvezetıi) munkakör Gt. 22. § (2) bekezdés b) pontja alapján munkaviszony keretében történı 
betöltésére. 
A vezetı tisztségviselı a munkáltatói jogkör gyakorlása mellett ellátja a gazdasági társaság 



ügyvezetését, amelybe beletartozik a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon 
döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági szerzıdés alapján nem tartoznak a társaság 
legfıbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe. 

Munkáltató:  munkaviszony létesítése, megszüntetése, valamint a munkabér megállapítása 
tekintetében a munkáltatói jogokat a gazdasági társaság Alapítója gyakorolja, az egyéb munkáltatói 
jogok tekintetében a gazdasági társaság legfıbb szerve határozata az irányadó. 

Munkakör megnevezése: ügyvezetı igazgató [Mt. 188/A. § (1) bekezdés alapján]. 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. augusztus 1. 

Az ügyvezetı igazgató (fıigazgató) feladata: 
A gazdasági társasági formában mőködı intézmény teljes munkaidıben történı vezetése. Ennek 
keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és a gazdasági társaság létesítı okiratában, valamint az 
intézmény szervezeti és mőködési szabályzatában meghatározottak figyelembevételével irányítja, 
szervezi és ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény 
számára kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

A jogviszony létesítésére az Mt., valamint a Gt., a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. törvény vezetı tisztségviselıkre vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó egyéb feladatok: 

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, továbbá: 

– az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; 

– az intézmény dolgozói felett a létesítı okiratban meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása; 

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, szervezési 
tevékenység irányítása,  
a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése; 
– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az 
egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén; 
– a társégi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és 
Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés; 
– a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, továbbá az 
intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása; 
– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése; 

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók 
továbbképzésének biztosítása és felügyelete; 
– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás; 
– minıségirányítási rendszer mőködtetése; 

– ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Munkabér:  a fıigazgató munkabére a Munka Törvénykönyve, valamint a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. törvény irányadó 
rendelkezéseinek, illetve az egészségügyi intézmény éves beszámolójának figyelembevételével 
differenciáltan kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: 
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: 

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel; 

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

– legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik, 

valamint: 

– büntetlen elıélet; 

– cselekvıképesség; 

– széleskörő informatikai ismeretek. 

A pályázónak a munkáltató döntése alapján az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 
2007. évi CLII. törvény rendelkezései szerinti vagyonnyilatkozatot kell tennie. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai 
helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez; 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a döntéshozók részére 
történı sokszorosításához, továbbításához; 

– a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– több típusú kórházban vezetıi tapasztalat; 

– orvosi szakvizsga megléte; 
– idegen nyelv ismerete; 

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követı 45. nap. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Markhot Ferenc Kórház Kft. (3300 Eger, Széchenyi út 27–29.) címére 
történı megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító 
számot: ÉMR/MF/01., valamint a munkakör megnevezését: „Fıigazgatói pályázat: Markhot Ferenc 
Kórház Kft.” 
és elektronikus úton a humanpolitika8@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton: a vezetoipalyazat@gyemszi. hu e-mail 
címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
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 6. §-a alapján a vezetıi beosztások pályázati eljárás során tölthetık be. A pályázati eljárás 
lefolytatására, illetve az elbírálására irányadó eljárásként a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben 



foglaltakat kell alkalmazni. Az ügyvezetı megválasztása a Gt., illetve a társasági szerzıdés 
rendelkezései szerint az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

A pályázat elbírálásának határideje: az Alapító a pályázati határidı lejártát követı hatvan napon belül 
dönt a jogviszony létesítésérıl. 

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre és amennyiben a pályázó az általa 
benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétıl számított 3 
hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

        

*** 

        

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom, 2500 Esztergom, Petıfi S. u. 26–28. a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény 
Sürgısségi Betegellátó Osztálya anaesthesiologia és intenzív therapias szakorvos vagy oxiológus 
vagy sürgısségi orvostan szakorvos munkakör betöltésére, osztályvezetı fıorvosi megbízással. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, Vaszary Kolos Kórház, 2500 Esztergom, Petıfi 
S. u. 26–28. Sürgısségi Betegellátó Osztály. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az új sürgısségi betegellátó osztály kialakítása és 
mőködtetése, szoros együttmőködésben az osztályok orvos szakmai vezetıivel. A szakmai 
elvárásoknak megfelelıen, a költséghatékonyság szempontjait figyelembe véve fejleszti a sürgısség 
betegellátás minıségét. Fejlett kommunikációs stratégiát alkalmaz a munkatársakkal, betegekkel, 
valamint hozzátartozókkal. 
Olyan, anaesthesiológia és intenzív therapias szakorvos vagy oxiológus vagy sürgısségi orvostan 
szakvizsgával rendelkezı, a sürgısségi betegellátás iránt elkötelezett kollégák jelentkezését várjuk, 
akik a kiemelt juttatásért cserébe vállalják, hogy egy fiatalos, dinamikus csapat tagjaként részt vesznek 
az SO 2 további fejlesztésében, valamint az ehhez szükséges szakmai, képzési feladatok ellátásában is. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítása megegyezés alapján történik. Szükség esetén 
orvos lakás biztosítása megoldható. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– anaesthesiológia és intenzív therapias szakorvos vagy oxiológus vagy sürgısségi orvostan 
szakvizsga; 

– legalább 5 éves vezetıi gyakorlat; 

– büntetlen elıélet. 

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

– személyi és foglalkoztatási adatok; 

– diploma, szakorvosi bizonyítvány másolata; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– mőködési nyilvántartás és kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevık megismerhetik, abba 
betekinthetnek és véleményezhetik. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 



– egészségügyi menedzseri oklevél; 

– nyelvtudás; 

– tudományos munkában való részvétel. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  az elbírálást követıen azonnal. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidıt követı 15. munkanap. 

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, a Vaszary Kolos Kórház, 
Esztergom címére (2500 Esztergom, Petıfi S. u. 26–28.). A pályázattal kapcsolatos további információ 
az intézmény fıigazgatójától kérhetı a 06 (33) 542-301-es telefonszámon. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kozigallas.hu. 

        

*** 

        

Lenti Város Önkormányzati Képviselı-testülete pályázatot ír ki a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi 
Rendelıintézet fıigazgató magasabb vezetı beosztás ellátására az alábbi tartalommal: 

1. A munkáltatói jogkör gyakorlója: Lenti Város Önkormányzati Képviselı-testülete. 

2. A munkavégzés helye: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelıintézet, 8960 Lenti, Kossuth út 10. 

3. A betöltendı magasabb vezetıi megbízás feltétele: magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást 
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejőleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı. 

A betöltendı magasabb vezetıi megbízás megnevezése: fıigazgató (megbízott vezetı). 

A betöltendı munkakör megjelölése: szakorvos. 

A betöltendı szakorvos munkakörhöz kapcsolódó közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan 
idejő közalkalmazotti jogviszony. 

4. A pályázat benyújtásának feltételei: 

a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettség, 
b) egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítés, valamint 
c) legalább ötéves vezetıi gyakorlat, 

d) büntetlen elıélet. 

5. A magasabb vezetıi megbízás 3 évre szól. 

6. A magasabb vezetıi megbízás kezdı idıpontja: 2012. október 1. 

A magasabb vezetıi megbízás megszőnésének idıpontja: 2015. szeptember 30. 

7. A magasabb vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 

– az orvosigazgató és a gazdasági igazgató megbízása, a megbízás visszavonása, illetve felettük az 
egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, 
– az orvosigazgató és a gazdasági igazgató munkaköri leírásának meghatározása; 

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása; 

– a belsı szabályzatok kiadása; 

– az intézmény tevékenysége elleni panasz megvizsgálása és elintézése; 

– a Rendelıintézet képviselete; 

– intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása; 



– házirend rendelkezései végrehajtásának ellenırzése; 

– az intézmény higiénés rendjének biztosítása és felügyelete; 

– az intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése; 

– az orvosi és asszisztensi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének 
biztosítása és felügyelete; 
– tervezi, szervezi, irányítja és ellenırzi az intézmény szakmai és gazdasági mőködésének valamennyi 
területét; 
– ellátja az intézmény mőködését érintı jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és 
döntésekben a vezetı részére elıírt feladatokat; 
– megszervezi az intézmény belsı ellenırzését; 

– elkészíti az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatát, kötelezıen elıírt szabályzatait, továbbá 
az intézmény mőködését segítı egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket; 
– kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, 
intézményekkel; 
– kapcsolatot tart nemzetközi intézményekkel, szervezetekkel; 

– támogatja az intézmény munkáját segítı testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét; 

– folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját; 

– az ellátás szervezési feladatok irányítása, kapcsolattartás az alapellátással, társintézményekkel, 
szociális ellátással; 
– minıségirányítási rendszer mőködtetése; 

– ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése; 

– mindaz, amit jogszabály a fıigazgató hatáskörébe utal. 

8. Juttatások: 

Illetmény, vezetıi pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 

Egyéb juttatások jogszabály alapján. 

9. A pályázathoz csatolni kell: 

– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzı által hitelesített másolatát, 

– részletes szakmai önéletrajzot, 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

– a legalább ötéves vezetıi gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást, 

– a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában 
részt vevık a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek, 
– nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrıl szóló 2007. évi CLII. törvény szerint 
elıírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 
10. A pályázati felhívás Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) (korábban: KSZK) honlapján való 
közzétételének idıpontja: 2012. március 31. 
11. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 20. 

12. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidı lejártát követı elsı képviselı-testületi 
ülés. 
A pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Város Polgármesteri Hivatala címére (8960 Lenti, 
Zrínyi Miklós u. 4.) kell benyújtani. A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni a titkársági 



csoportvezetınél lehet személyesen, vagy a 06 (92) 553-924-es telefonszámon. 

        

*** 

        

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet 
az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 14.) igazgató 
(magasabb vezetı) álláshelyének betöltésére. 

Az intézmény alaptevékenysége: 
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás; 

– házi felnıttorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet; 

– a felnıtt fogorvosi alapellátás; 

– iskola fogászat; 

– fogorvosi ügyelet; 

– területi védınıi ellátás; 

– iskola védınıi ellátás; 

– az iskola-egészségügyi ellátás; 

– foglalkozás egészségügyi alapellátás; 

– hajléktalanok háziorvosi ellátása. 

Pályázati feltételek: 
(13/2002. (III.28.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint) 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintő végzettség; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési 
szakon szerzett képesítés; 
– legalább ötéves vezetıi gyakorlat. 

(1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdése szerint) 

– büntetlen elıélet; 

– cselekvıképesség. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 

– a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyzı által hitelesített másolatát; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– ötéves idıtartamra szóló, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre 
épülı fejlesztési elképzelésekkel, 

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul, 

– pályázati nyilatkozatot arról, hogy nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) 
pontja szerinti határidıben vagyonnyilatkozatot tesz. 

– nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése, valamint Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság 
megismerje, és abba betekintsen. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  
A munkakör legkorábban 2012. június 1. napjától tölthetı be. 



A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idıre szól, 
újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidı kikötésével (kivéve a 356/2008. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ban foglaltak alapján nem állapítható meg próbaidı kikötése). 
A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás idıtartama határozott idıre, 5 évre 2012. június 
1. napjától 2017. május 31. napjáig szól. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı 

A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 14. 

Illetmény:  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatás Állásportálján való közzététel idıpontja:  2012. 
április 16. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 18. 

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban „Egészségügyi Alapellátási 
Igazgatóság igazgató (magasabb vezetı) pályázat” megjelöléssel személyesen vagy postai úton kell 
benyújtani Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Dr. Kovács Ferenc részére (4400 
Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 31. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az igazgató (magasabb vezetı) kinevezésérıl a Szociális, 
Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság véleménye alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlése 
dönt. A pályázat elbírálását követıen az eredménytelen pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidın 
túl beadott pályázatokat érvénytelennek minısítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati 
felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A Közgyőlés fenntartja a 
pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. 
A pályázattal kapcsolatban bıvebb felvilágosítás kérhetı személyesen a Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály Szociális Osztály osztályvezetıjénél (4400 
Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), illetve telefonon a 06 (42) 524-585-ös telefonszámon. 

        

*** 

        

Tolna Megyei 
Balassa János K. 
7100 Szekszárd, 
Béri B. Á. u. 5–
7. 

Neurológiai O. 
osztályvezetı fıorvos 
Az osztályvezetı beosztás 
ellátására vonatkozó  
megbízással egyidejőleg 
neurológus szakorvosi  
m.-körbe kinevezhetı 
Munkaköri feladatok: 
– jogszabályban, v.-ben 
meghatározott sz.  
kompetenciáinak megfelelı 
m.-végzés a m.-köri leírás, sz. 
protokollok, irányelvek, 
módszertani útmutatók alapján 
Megbízással ellátandó  

– neurológus szk. 
– tud. fokozat 
valamennyihez: 
– orv. d., 
– szv. után legalább  
5 éves gy., 
– cs: személyes adatok, 
részletes sz.ö., 
– v.-et igazoló okiratok 
fénymásolata, 
– vez.-i koncepció, 
– tud. tev. jegyzéke, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– alapnyilvántartásba  

valamennyihez: 
– b: és lakhatás 
támogatása 
megbeszélés szerint, 
– h: 2012. V. 31., 
– Nemzeti 
Közigazgatási Intézet 
(NKI) portálján a 
pályázat publikálásra 
kerül 2012.  
V. 4. napján, 
– az állás a benyújtott  
pályázatok elbírálását 
követıen 2012. IX. 1. 
napjától betölthetı, 



feladatok: 
– Neurológiai O.  
és a hozzátartozó járóbeteg 
szakrendelés vez.-e és orvos 
sz.-ir.-a 

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 

– pályázatok 
benyújtása:  
dr. Muth Lajos fıig.-
fıorvos részére lehet 
benyújtani 

        

  Ortopédiai O. 
osztályvezetı fıorvos 
Az osztályvezetı beosztás 
ellátására vonatkozó 
megbízással egyidejőleg 
ortopéd szakorvosi m.-körbe  
kinevezhetı. 
Munkaköri feladatok: 
– jogszabályban, v.-ben  
meghatározott sz. 
kompetenciáinak megfelelı 
m.-végzés  
a m.-köri leírás, sz. 
protokollok, irányelvek, 
módszertani útmutatók 
alapján. 
A megbízással ellátandó  
feladatok: 
– Ortopédiai O. és a 
hozzátartozó járóbeteg 
szakrendelés vez.-e és orvos 
sz.-i ir.-a 

– ortopéd szk., 
– tud. fokozat 

  

        

  Gasztroenterológiai O. 
osztályvezetı fıorvos 
Az osztályvezetı beosztás 
ellátására vonatkozó  
megbízással egyidejőleg 
gasztroenterológus szakorvosi 
m.-körbe kinevezhetı. 
Munkaköri feladatok: 
– jogszabályban, v.-ben  
meghatározott sz.  
kompetenciáinak megfelelı 

– belgyógyász szk., 
– gasztroenterológus szk. 

  



m.-végzés a m.-köri leírás,  
sz. protokollok, irányelvek,  
módszertani útmutatók  
alapján. 
A megbízással ellátandó  
feladatok: 
– Gasztroenterológiai O.  
és a hozzátartozó járóbeteg 
szakrendelés vez.-e és orvos 
sz.-i ir.-a 

        

*** 

        

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) fıigazgatói 
(intézményvezetıi) munkakör Gt. 22 § (2) bekezdés b) pontja alapján munkaviszony keretében történı 
betöltésére. 
A fıigazgató a munkáltatói jogkör gyakorlása mellett ellátja – az igazgatósággal együttesen gyakorolva 
– a gazdasági társaság ügyvezetését, amelybe beletartozik a társaság irányításával összefüggésben 
szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági szerzıdés alapján nem 
tartoznak a társaság legfıbb szervének, vagy más társasági szervnek a hatáskörébe. 
Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetés, valamint a munkabér megállapítása tekintetében 
a munkáltatói jogokat a gazdasági társaság Közgyőlése gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogok 
tekintetében a gazdasági társaság legfıbb szerve határozata az irányadó. 
Munkakör megnevezése: fıigazgató [Mt.188/A. § (1) bekezdése alapján]. 

A jogviszony idıtartama:  5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. augusztus 1. 

A Fıigazgató feladata: 
A gazdasági társasági formában mőködı intézmény teljes munkaidıben történı vezetése. Ennek 
keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és a gazdasági társaság létesítı okiratában, valamint az 
intézmény szervezeti és mőködési szabályzatában meghatározottak figyelembevételével irányítja, 
szervezi és ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény 
számára kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

A jogviszony létesítésére az Mt., valamint a Gt., a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. törvény vezetı tisztségviselıkre vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó egyéb feladatok: 
Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, továbbá: 

– az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; 

– az intézmény dolgozói felett a létesítı okiratban meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása; 

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, szervezési 
tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások 
folyamatos ellenırzése; 

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az 
egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén; 



– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és 
Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés; 
– a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, továbbá az 
intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása; 
– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése; 

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók 
továbbképzésének biztosítása és felügyelete; 
– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás; 
– minıségirányítási rendszer mőködtetése; 

– ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Munkabér:  
A fıigazgató munkabére a Munka Törvénykönyve, valamint a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. törvény irányadó rendelkezéseinek, 
illetve az egészségügyi intézmény éves beszámolójának figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra. 

Pályázati feltételek: 
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: 
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel, 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítéssel, 
– legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* rendelkezik; 

valamint: 

– büntetlen elıélet, 

– cselekvıképesség, 

– széleskörő informatikai ismeretek. 

A pályázónak a munkáltató döntése alapján az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 
2007. évi CLII. törvény rendelkezései szerinti vagyonnyilatkozatot kell tennie. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai 
helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket; 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez; 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a döntéshozók részére 
történı sokszorosításához, továbbításához; 
– a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– több típusú kórházban vezetıi tapasztalat; 



– orvosi szakvizsga megléte; 

– idegen nyelv ismerete; 

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követı 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
A pályázati felhívás megjelenik az Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 
honlapján, a GYEMSZI honlapján, az Egészségügyi Közlönyben, valamint a pályáztató által megjelölt 
egyéb helyen. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (8200 
Veszprém, Kórház u. 1.) címére történı megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplı azonosító számot: NYDR/CSF/01, valamint a munkakör megnevezését: 
Fıigazgatói pályázat: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., 
és elektronikus úton a humanpolitika8vgyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton: a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail 
címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
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 6. § alapján a vezetıi beosztások pályázati eljárás során tölthetık be. A pályázati eljárás 
lefolytatására, illetve az elbírálására irányadó eljárásként a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31) Kormány rendeletben 
foglaltakat kell alkalmazni. 
A fıigazgató megválasztása a Gt., illetve a társasági szerzıdés rendelkezései szerint a közgyőlés 
kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
A pályázat elbírálásának határideje: a közgyőlés a pályázati határidı lejártát követı hatvan napon 
belül, vagy az elsı ülésén dönt a jogviszony létesítésérıl. 
Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa 
benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétıl számított 3 
hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és 
munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        

Budapest 

        

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

Pályázati feltételek: 



– általános orvosi, szakorvosi diploma; 

– büntetlen elıélet. 

Elınyt jelent: 

– transzfúziológiai, belgyógyász vagy laboratóriumi szakvizsga megléte; 

– munkáltatói támogatással, transzfúziológiai szakvizsga megszerzésének vállalása. 

A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata; 

– orvosok alap- és mőködési nyilvántartásában való szereplést igazoló dokumentumok másolata; 

– igazolás a Magyar Orvos Kamarai tagságról (illetve a kamarai felvételi kérelem beérkezésrıl); 

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

Egyéb információk: 
– a közalkalmazotti kinevezés határozatlan idıre szól; 

– a pályázat beadásának határideje: 2012. június 8.; 

– 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. 

        

*** 

        

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

Bajcsy-Zsilinszky K. 
és R. 
Angiológiai részleg 
angiológus szakorvos 
valamennyihez: 
A m.-köri leírásban 
foglaltak, illetıleg a 
szakirányú 
képesítésnek megfelelı 
szakorvosi 
kompetenciába tartozó 
tev.-ek ellátása 

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

– h: 2012. IX. 21., 
– a KÖZIGÁLLÁS publikálási 
idıpontja: 2012. III. 13., 
– e. h.: 2012. IX. 28., 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt 
dr. Murányi Anikó fıorvos nyújt 
a 432-7534-es telefonszámon 
valamennyihez: 
– b: Kjt. szerint, 
– a közalkalmazotti jogviszony 
idıtartama: határozatlan idejő 
közalkalmazotti jogviszony, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes 
m.-idı, 
– a m.-kör a pályázatok  
elbírálását követıen azonnal 
betölthetı, 
– igény esetén szállás  
biztosított, 
– pályázatok benyújtása: 
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 pályázat további 
közzétételének helye: az I. 
honlapja  
– bajcsy.hu 

        

  fül-orr-gégész 
szakorvos  

– fül-orr-gégész szv., 
vagy szakorvos jelöltnek 

– h: 2012. VII. 31., 
– e. h.: 2012. VIII. 15., 
– a KÖZIGÁLLÁS publikálási 
idıpontja. 2012. IV. 15., 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt 
dr. Dobosi Zsolt orv.-Ig.-tól 
a 432-7565-ös telefonszámon 
lehet kérni 

        

  gasztrotenterológus 
szakorvos 

– gasztroenterológus 
szv. vagy szakorvos 
jelöltnek 

– h: 2012. VII. 31., 
– e. h.: 2012. VIII. 15., 
– a KÖZIGÁLLÁS publikálási 
idıpontja. 2012. IV. 15., 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt 
dr. Dobosi Zsolt orv.-Ig.-tól 
a 432-7565-ös telefonszámon 
lehet kérni 

Baranya megye 

        

Mohács Város Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet  
Mohács Város Kórház rezidens munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7700 Mohács, Szepessy tér 7. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a rezidens kompetenciájába tartozó feladatokat lát el 
szakorvos irányítása, felügyelete mellett. Rezidensek jelentkezését az alábbi szakterületekre várjuk: 
anaesthesiológia és intenzív terápia, csecsemı- és gyermekgyógyászat, pszichiátria, neurológia, 
sebészet, traumatológia, oxyológia és sürgısségi orvostan, belgyógyászat, radiológia, szülészet-
nıgyógyászat. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadók. 

Pályázati feltételek: 



– egyetem, általános orvos; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– életrajz; 

– motivációs levél; 

– diploma másolata; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás; 

– hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati eljárásban részt vevı személyek a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatokat megismerhetik. 
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal 
betölthetı. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 29. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Mohács Város Kórház címére 
történı megküldésével (7700 Mohács, Szepessy tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplı azonosító számot: 110/2012, valamint  
a munkakör megnevezését: rezidens . 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– www.mohacskorhaz.hu; 

– www.mohacs.hu. 

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

        

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 

mindkettıhöz: 
– a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és 
fogorvosi  
tev.-rıl szóló 4/2000. 
(II. 25.) 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. 
naptári nap, 
– e. h.: a h: lejártát követı  
15. nap, 
– az álláshely a Képv.-test. 
döntését követı 3. hónap után 
tölthetı be, 
– a nyertes pályázóval  
az Önkormányzat 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 polg.mester  
ad felvilágosítást  
a (79) 558-001-es telefonszámon 



        

  fogorvos 
(6456 Madaras,  
Nagyboldogasszony u. 
2.) 
– vállalkozási 
formában, 
– területi ellátási 
kötelezettséggel 

    

        

Békés megye 

        

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

        

Sajószentpéter 
Város Ö. 
Képv.-test. 
3770 
Sajószentpéter, 
Kálvin tér 4. 

VI. számú felnıtt 
háziorvosi körzet 
(Sajószentpéter,  
Kossuth L. út 200.) 
háziorvos 
– vállalkozási 
formában, 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, az Ö.-
tal kötött szerzıdésben 
rögzített feltételek 
szerint, 
– a közpi. ügyeleti 
szolgálat 
mőködtetésében való 
részvétellel 

– 4/2000. (II. 25.) EüM 
rend.-ben, valamint a 
313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rend.-ben elıírt 
feltételek megléte, 
– cs: v.-et igazoló iratok, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– részletes sz.ö., 
– 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 

– h: a megjelenéstıl számított 30. 
nap, 
– e. h.: a h: lejártát követı soros 
Képv.-test. ülésen,  
a pályázók személyes  
meghallgatását követıen, 
– szerzıdéskötés idıtartama és az 
egyéb feltételek biztosítása: a 
Képv.-test. döntése szerint, illetve  
a megállapodástól függıen, 
– a háziorvosi körzet 
mőködtetéséhez Sajószentpéter, 
Kossuth L. út 200. szám alatt 
biztosított rendelı helyiség, 
– pályázatok benyújtása: 
Sajószentpéter Város 
polgármesterhez a P.H. címére 
(3770 Sajószentpéter,  
Kálvin tér 4.), 
– t: 06 (48) 521-037, 
– a Képv.-test. fenntartja  
a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek minısítse 

        

Csongrád megye 

        

Fejér megye 

        

Gyır-Moson-Sopron megye 

        



Hajdú-Bihar megye 

        

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

4. számú felnıtt 
háziorvosi körzet 
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 
gyermekorvos és a 
fogorvosi tev.-rıl szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM 
rend.-ben meghatározott 
képesítés, 
– a 313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rend.-ben elıírt 
feltételek megléte, 
– az eü. államigazgatási 
szerv által mőködtetési 
jog engedélyezési 
feltételek fennállásának 
igazolása, 
– 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 az egyes  
közszolgáltatókkal  
közvetlenül  
szerzıdést köt és a rezsit 
saját nevében fizeti, 
– cs. a v.-t, szakirányú 
képzettséget igazoló 
okiratok hiteles 
másolata, 
– részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– az eü. államigazgatási 
szerv által mőködtetetési 
jog engedélyezési 
feltételek fennállásának 
igazolása, 
– a vállalkozás meglétét 
igazoló dokumentumok 
[egyéni vállalkozói 

mindkettıhöz: 
– h: a megjelenéstıl számított 15 
m.-napon belül, 
– e. h.: a h. lejártát követı soron 
következı képv.-test.-i ülésen, 
– a képv.-test. fenntartja  
magának azt a jogot,  
hogy a pályázati eljárást 
eredménytelennek  
nyilvánítja, 
– a praxis 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 mőködés finanszírozása:  
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. 
rend. értelmében a tev. 
végzéséhez és az OEP 
finanszírozásához a megyei 
kormányhivatal kistérségi népeü. 
intézete által kiadott érvényes 
mőködési engedéllyel kell 
rendelkezni, a praxisjog ingyenes, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton egy példányban kell 
benyújtani Hajdúsámson Város Ö. 
címére  
(4251 Hajdúsámson,  
Szabadság tér 5.) Hamza Gábor 
polgármesternek címezve. A 
borítékon fel kell tüntetni: 
„Háziorvosi  



igazolvány, illetve társas 
vállalkozás esetén az 
alapító okirat 
(alapszabály) és a 
cégbírósági bejegyzést 
igazoló okirat] hiteles 
másolata, 
– eü. alkalmassági 
igazolás, 
– nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul 
ahhoz, hogy a pályázat 
elbírálásában részt 
vevık a pályázati 
anyagot megismerhetik, 
– nyilatkozat arról, hogy 
a Képv.-test. nyílt vagy 
zárt ülésen tárgyalja-e  
a pályázatot 

pályázat”, illetve a fogorvosi 
álláshely esetében: „fogorvosi 
pályázat”. 
– a pályázati kiírással  
kapcsolatban további információt 
Hamza Gábor polgármester nyújt  
a 06 (52) 590-590-es 
telefonszámon 

        

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

    

        

Heves megye 

        

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

        

Tiszederzs 
Község Ö. 
5243 
Tiszaderzs, 

háziorvos 
(5243 Tiszaderzs, Fı út 
62) 
háziorvos 

– egyetem, általános orv. 
egyetemi okl. és 
általános orvostan vagy  
háziorvostan szk. vagy 

– illetmény és juttatások: a 
megyei egészségbiztosítási 
pénztárral kötött szerzıdés 
rendelkezései az irányadók, az Ö. 



Fı u. 19. – felnıtt és gyermek 
vegyes körzetben 
háziorvosi feladatok 
ellátása 
közalkalmazotti vagy 
vállalkozói jogviszony 
keretében, 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– iskola-eü. ellátás, 
– ügyeleti szolgálatban 
való részvétel 

belgyógyászat szk.  
és 10 év körzeti, illetve 
háziorvosi gy., 
– büntetlen elıélet, 
– cs: d. hiteles másolata, 
– szk.-t igazoló okiratok 
másolata, 
– részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– hozzájárulás a 
pályázati anyag 
megismeréséhez  
az elbírálásában részt  
vevıknek, 
– nyilatkozat arról,  
hogy a személyét érintı 
kérdés tárgyalásakor 
nyílt vagy zárt ülést kér 

a rendelı használatát,  
a rendelı rezsiköltségét, szolg. 
lakást térítésmentesen biztosítja 
az orvos részére, 
– Nemzeti Közigazgatási  
Intézet (NKI) honlapján való 
megjelenés idıpontja:  
2012. IV. 20., 
– h: az NKI honlapján történı 
megjelenést követı 30. nap, 
– e. h.: a pályázat benyújtását 
követı Képv.-test.-i ülésen 
történik a pályázat elbírálása, 
– a közalkalmazotti jogviszony 
idıtartama: határozatlan idejő 
jogviszony, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes 
m.-idı, 
– a m.-kör a pályázatok  
elbírálását követıen  
azonnal betölthetı, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton, a pályázatnak  
a Tiszaderzs Község Ö. címére 
történı megküldésével (5243 
Tiszaderzs, Fı út 19.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplı azonosító 
számot, valamint a m.-kör 
megnevezését: „Háziorvos”, 
– a pályázati kiírással  
kapcsolatosan további információt 
Balogh Gábor alpolgármester 
nyújt  
a 06 (30) 267-1486  
vagy 06 (30) 968-9868-as 
telefonszámon 

        

Komárom-Esztergom megye 

        

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. május 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.). 
Telefon: 06 (34) 515-470. 
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”. 

        

Nógrád megye 

        

Pest megye 

        

Diósd Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot hirdet a fogorvosi alapellátás keretébe 
tartozó feladatok vállalkozási formában történı ellátására. 
Diósd Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 94/2012. (III. 29.) diósdi öh. határozata 
alapján az Önkormányzat a fogorvosi feladat ellátására olyan orvos jelentkezését várja, aki a fogorvosi 
alapellátási tevékenységet vállalkozás keretében látja el. 

Pályázati feltételek: 
– az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységrıl 



szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben elıírt 
feltételek megléte; 

– a praxisengedélyhez jogszabályban elıírt feltételeinek igazolása; 

– büntetlen elıélet. 

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

– részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot; 

– vállalkozói igazolványt vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (természetes személy esetében); 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolatát; 

– egészségügyi vállalkozási engedély másolatát; 

– mőködési nyilvántartási igazolvány másolatát; 

– a praxisengedély feltételei fennállásának igazolását; 

– nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás részt vevıi a 
pályázati anyagát megismerhessék; 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázata elbírálását a képviselı-testület nyílt vagy zárt ülésen 
kéri-e. 

Az Önkormányzat a nyertes pályázóval feladat-ellátási szerzıdést köt. A fogorvosi alapellátás keretébe 
tartozó feladatok finanszírozása, szerzıdés szerint, a mindenkori OEP finanszírozásnak megfelelıen 
történik. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– a fogorvosi feladatok ellátásában szerzett szakmai gyakorlat; 

– parodontológiai gyakorlat; 

– gyermek fogászati gyakorlat; 

– szájsebészeti gyakorlat; 

– jártasság az esztétikai fogászatban; 
– a pályázó által vállalt, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekrıl szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelı fogorvosi 
eszközök és berendezések feladat-ellátáshoz történı rendelkezésre bocsátása. 

A pályázati kiírás irányadó feltételei: 
A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok elláthatóságának idıpontja: folyamatos. 

A feladat-ellátás idıtartama: határozatlan idejő. 

A vegyes fogorvosi körzetre jutó lakosságszám: 4083 fı. 

A feladat-ellátás helye: 2049 Diósd, Kossuth Lajos utca 24. Egészségház. 

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

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Ferenc jegyzı nyújt a 06 (23) 545-
550-es telefonszámon. 
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Diósd Nagyközség 
Önkormányzat Képviselı-testülete címére történı megküldésével (2049 Diósd, Szent István tér 1.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni: „fogorvosi pályázat”. 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejétıl számított 30. nap. 

Diósd Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa. 



        

*** 

        

Telki Község Képviselı-testülete pályázatot hirdet fogorvos munkakör betöltésére. 
A pályázat tárgyának rövid leírása: Telki község önálló fogorvosi körzet területi ellátásának 
kötelezettsége vállalkozó fogorvos által. 
A szerzıdés idıtartama:  pályázat elbírálásától határozatlan idıre. 

A pályázatok benyújtásának határideje és helye: a megjelenést követı 30. nap. 

Telki Község Polgármesteri Hivatal, 2089 Telki, Petıfi u. 1. 

A képviselı-testület a pályázati kiírást az alábbiak szerint határozza meg. 
a) az ellátandó egészségügyi közszolgáltatások tételes felsorolása: 

– fogorvosi körzet ellátása területi ellátási kötelezettséggel; 

b) a közszolgáltatással érintett területi (ágazati) ellátási kötelezettség köre és terjedelme: Telki Község 
közigazgatási területén az Önkormányzat rendeletében meghatározott fogorvosi körzet területe. 
Telki Község képviselı-testülete a pályázat feltételeként kiköti, hogy a pályázónak vállalnia kell az új 
fogorvosi körzet mőködéséhez szükséges valamennyi személyi, tárgyi (rendelıhelyiség), technikai 
feltétel saját forrásból történı biztosítását. 
A közszolgáltatás finanszírozási módja: a finanszírozási szerzıdést a fogorvos köti meg az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárral. 
A pályázatok benyújtásának határideje, helye: a pályázati felhívás megjelenésétıl számított 30. nap. 

A pályázatok benyújtásának helye: Telki Község Polgármesteri Hivatala, 2089 Telki, Petıfi u. 1. 

A pályázathoz mellékelni kell fentieken túl: 
a) egészségügyi szolgáltatóként mőködı pályázó esetén az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat illetékes szerve által kiadott és a pályázó nevére szóló jogerıs mőködési engedélyt; 
b) nem egészségügyi szolgáltatóként pályázó jogi személyi vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı 
társaság esetén részletes tervet az egészségügyi közszolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és 
tárgyi feltételek biztosításáról; 
c) a pályázók kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázat megnyerése esetén 30 napon belül 
benyújtják a tevékenység gyakorlásához szükséges mőködési engedély iránti kérelmet. 
A hirdetmény megjelenésének helye: www.telki.hu. 

        

Somogy megye 

        

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

        

Tolna megye 

        

Vas megye 

       

Veszprém megye 

        



Az Ajkai- Kórház (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) orvosi állást hirdet az alábbi területekre: 

Csecsemı-gyermekgyógyászati Osztály 
Baleseti sebészeti Osztály 
Szülészet-nıgyógyászati Osztály 
Általános sebészet-szemészet mátrix Osztály 
Sürgısségi betegellátó Osztály, valamint 

Pszichiátriai szakrendelés és gondozásra – szakorvosként. 

Pályázhatnak szakvizsga elıtt állók is. Lakás: megoldható. Bérezés: Kjt. szerint. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– részletes szakmai önéletrajzot; 

– végzettségrıl, szakképzettségrıl szóló diplomát; 

– érvényes mőködési engedélyrıl szóló határozatot. 

A pályázatot a Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) Dr. Nyári Ildikó fıigazgatóhoz lehet 
benyújtani. 

        

Zala megye 

        

Városi K. 
fıig.-ja 
8360 Keszthely, 
Ady E. u. 2. 

szülész-nıgyógyász 
szakorvos  
bırgyógyász szakorvos 
tüdıgyógyász 
szakorvos  

valamennyihez: 
– cs: sz.ö., 
– orv. d. másolat, 
– szv.biz. másolat 

– h: 2012. V. 16., 
– közalkalmazotti, 
szabadfoglalkozású vagy 
közremőködıi jogviszony 
keretében, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton a K. címére  
(8360 Keszthely, Ady E. u. 2.), 
– további információ: Hrenkóné 
dr. Illés Márta bérgazdálkodási és 
munkaügyi osztályvezetıtıl  
a 06 (83) 311-060/1112-es 
telefonszámon 

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. május 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 orvos-igazgatóhoz 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 

        

Karancslapujtı 
Község Ö. 
Képv.-test. 
3182 
Karancslapujtı, 
Rákóczi út 95. 

védını 
– közalkalmazotti 
jogviszonyban, 
– határozatlan idıre 
vagy vállalkozási 
formában 

– a 49/2004. (V. 21.) 
ESzCsM rend. szerinti 
képesítés, 
– büntetlen elıélet, 
– cselekvıképesség, 
– cs: személyi és sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– v.-et igazoló okirat hiteles 
másolata, 
– hozzájáruló nyilatkozat 
arról, hogy a pályázati  
anyagot az elbírálásban 
részt vevık megismerhetik,  
valamint nyilatkozat arról, 
hogy az elbíráláskor zárt 
vagy nyílt tárgyalás tartását 

– b: Kjt., valamint 
megegyezés alapján, 
– h: 2012. V. 20., 
– e. h.: 2012. V. 25., 
– az állás betöltésének 
idıpontja: az elbírálást 
követıen azonnal, 
– pályázatok benyújtása: 
Somoskói Tibor 
polgármesterhez az Ö. címére  
(3182 Karancslapujtı,  
Rákóczi út 95.), 
– t: 06 (32) 447-447,  
06 (32) 547-031 



kéri 

        

Kuncsorba Községi 
Ö. 
5412 Kuncsorba, 
Dózsa Gy. út 26. 

Védınıi Szolgálat 
(5412 Kuncsorba,  
Dózsa Gy. út 49.) 
Védınıi Szolgálat 
(5222 Örményes,  
Iskola út 21.) 
védını 

– eü. fıiskola védınıi 
szakán szerzett d., 
– büntetlen elıélet, 
– cs: részletes sz.  
és személyes önéletrajz, 
– v.-et igazoló okiratok 
hiteles másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat  
arra vonatkozóan,  
hogy a pályázati eljárásban 
részt vevık a pályázati  
anyagot megismerhetik 

– b: Kjt. alapján, 
– h: 2012. V. 20., 
– e. h.: 2012. V. 31-ig, 
– a megbízás kezdı idıpontja: 
2012. VI. 1-jétıl, 
– pályázatok benyújtása: 
Rédai János polgármesterhez, 
lezárt borítékban az Ö. címére  
(5412 Kuncsorba,  
Dózsa Gy. út 26.), 
– a borítékon kérjük 
feltüntetni: „védınıi 
pályázat”, 
– t: 06 (20) 221-5482 

        

*** 

        

Szekszárd M.j.V.Ö. 
Eü. Gondnoksága 
7100 Szekszárd, 
Vörösmarty u. 5. 

iskolai védını 
Feladata: a 26/1997. 
(IX. 3.) NM rend. 3. 
számú  
melléklete szerint 

– büntetlen elıélet, 
– cs: védınıi d. hiteles  
másolata, 
– e.b., 
– önéletrajz, 
– motivációs levél 

– b: Kjt. szerint, 
– h: 2012. V. 18., 
– e. h.: 2012. V. 23., 
– a m.-kör 2012. VI. 1. 
napjától tölthetı be, 
– határozott idejő 
közalkalmazotti 
jogviszonyban, 
– a pályázat közzétételének 
további helye: Tolnai 
Népújság – 2012. V. 11., 
Szekszárdi  
Vasárnap – 2012. V. 13., 
– további információ kérhetı 
Dölles Lászlóné eü. 
gondnokságvezetıtıl  
a 06 (74) 511-477,  
06 (30) 458-6344-es 
telefonszámról 

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 

        

A Markhot Ferenc Kórház Kft. pályázatot hirdet a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 



megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. §  
(4) bekezdése alapján, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: 
Mt.) szerint: 

Markhot Ferenc Kórház Kft.  (3300 Eger, Széchenyi út 27–29.) gazdasági vezetı munkakör 
munkaviszony keretében történı betöltésére. 

Munkáltató:  a munkáltatói jogok gyakorlója a gazdasági társaság munkaszervezetének vezetıje 
(cégvezetı, vezetı tisztségviselı). 

Munkakör : gazdasági igazgató [Mt. 188/A. § (1) bekezdése alapján]. 

A jogviszony idıtartama:  5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. augusztus 1. 

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, pénzügyi és a 
számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok 
figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A gazdasági szervezet irányítása, ezen belül többek között: 

– a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása; 

– az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs irányítása; 

– az intézmény mőködtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával 
kapcsolatos feladatok ellátása; 

– az intézmény éves üzleti tervének és az elıírt éves beszámolónak, pénzforgalmi jelentésének 
elkészítése, az üzleti terv és beszámoló adatai valódiságának biztosítása. 

Munkabér:  
A gazdasági igazgató munkabére a Munka Törvénykönyve, valamint a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. törvény irányadó rendelkezéseinek, 
illetve az egészségügyi intézmény éves beszámolójának figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra. 

Pályázati feltételek: 
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: 
1. szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes 
könyvelı vállalkozási szakon vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 
2. legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat. 

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsıfokú végzettség tekintetében a 
közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell irányadónak 
tekinteni, 
valamint: 

– büntetlen elıélet; 

– cselekvıképesség; 

– széleskörő informatikai ismeretek. 

A pályázónak a munkáltató döntése alapján az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 
2007. évi CLII. törvény rendelkezései szerinti vagyonnyilatkozatot kell tennie. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez; 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a döntéshozók részére 
történı sokszorosításához, továbbításához; 
– a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– a pályázó szereplése a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében a 
számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti 
nyilvántartásban, és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel való rendelkezése; 
– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3–5 éves gyakorlat; 

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzetség, illetve gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követı 45. nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
A pályázati felhívás megjelenik a Markhot Ferenc Kórház Kft. honlapján, a GYEMSZI honlapján, 
valamint egyéb, a pályáztató által megjelölt helyen. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Markhot Ferenc Kórház Kft. (3300 Eger, Széchenyi út 27–29.) címére 
történı megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító 
számot: ÉMR/MF/02., valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági vezetıi pályázat: Markhot 
Ferenc Kórház Kft. 
és elektronikus úton a humanpolitika8@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton: a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail 
címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
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 6. §-a alapján a vezetıi beosztások pályázati eljárás során tölthetık be. A pályázati eljárás 
lefolytatására, illetve az elbírálásra irányadó eljárásként a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben 
foglaltakat kell alkalmazni. 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának végsı határidejétıl számított 60 napon 
belül. 
Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa 
benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétıl számított 3 
hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

         

***  

        



A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. pályázatot hirdet 
a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 
intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján, a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerint: 

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 8200 Veszprém, 
Kórház u. 1. gazdasági vezetı munkakör munkaviszony keretében történı 
betöltésére. 

Munkáltató:  A munkáltatói jogok gyakorlója a gazdasági társaság 
munkaszervezetének vezetıje (cégvezetı, vezetı tisztségviselı). 

Munkakör: gazdasági igazgató [Mt. 188/A. § (1) bekezdése alapján] 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı 
kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. augusztus 1. 

A Gazdasági igazgató feladata: 
A szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, pénzügyi és a számviteli 
rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor hatályos 
jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés 
keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A gazdasági szervezet irányítása, ezen belül többek között: 

– a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 
feladatok ellátása; 

– az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok 
felelıs irányítása; 

– az intézmény mőködtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon 
használatával kapcsolatos feladatok ellátása; 
– az intézmény éves üzleti tervének és az elıírt éves beszámolóinak, 
pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, az üzleti terv és beszámoló adatai 
valódiságának biztosítása; 
– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére 
vonatkozó elıírások érvényesítése. 
Munkabér: a gazdasági igazgató munkabére a Munka Törvénykönyve, 
valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mőködésérıl 
szóló 2009. évi CXXII. törvény irányadó rendelkezéseinek, illetve az 
egészségügyi intézmény éves beszámolójának figyelembevételével 
differenciáltan kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: 
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: 
– szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és 
emellett mérlegképes könyvelı vállalkozási szakon vagy ezzel egyenértékő 
szakképesítés, valamint 
– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat. 

 



Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsıfokú végzettség 
tekintetében a közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben 
szerezhetı képesítéseket kell irányadónak tekinteni. 
valamint: 

– büntetlen elıélet, 

– cselekvıképesség, 

– széleskörő informatikai ismeretek. 

A pályázónak a munkáltató döntése alapján az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezései szerinti 
vagyonnyilatkozatot kell tennie. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok 
kezeléséhez; 
– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık 
és a döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához; 
– a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– a pályázó szereplése a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok 
ellátása tekintetében a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és a tevékenység ellátására 
jogosító engedéllyel való rendelkezése; 
– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3–
5 éves gyakorlat; 
– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követı 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a 
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. honlapján, a 
GYEMSZI honlapján, az Egészségügyi Közlönyben, valamint egyéb a 
pályáztató által megjelölt helyen. 

A pályázatok benyújtásának rendje: 
Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház 
Nonprofit Zrt. (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító 
számot: NYDR/CSF/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági 
vezetıi pályázat: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit 
Zrt.  
és elektronikus úton a humanpolitika8@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton: 



vezetoipalyazatgyemszi.hu e-mail címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
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 6. 
§ alapján a vezetıi beosztások pályázati eljárás során tölthetık be. A pályázati 
eljárás lefolytatására, illetve az elbírálására irányadó eljárásként a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 
31.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
Pályázat benyújtásának végsı határidejétıl számított 60 napon belül. 

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a 
pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a 
pályázat elbírálási határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok 
megsemmisítésre kerülnek. 

         

         

 
 

* Vezetıi gyakorlatként vezetıi vagy magasabb vezetıi (közép- vagy felsıvezetıi) gyakorlat egyaránt elfogadható. 

 

*
 Vezetıi gyakorlatként vezetıi vagy magasabb vezetıi (közép- vagy felsıvezetıi) gyakorlat egyaránt elfogadható. 

 

*
 Vezetıi gyakorlatként vezetıi vagy magasabb vezetıi (közép- vagy felsıvezetıi) gyakorlat egyaránt elfogadható. 

 


