
Általános tudnivalók 

2012. EüK. 14. szám pályázati felhívás (hatályos: 2012.08.01 - ) 

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 

        
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház fıigazgatója (7400 Kaposvár, Tallián u. 20–32.) 
pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megjelölése: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár és 
telephelyei, ápolási igazgató (magasabb vezetı). 

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

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıs közalkalmazotti jogviszony. 

A beosztáshoz tartozó és a vezetıi megbízással járó fıbb feladatok: az ápolási igazgató 
feladatkörébe tartozik – a fıigazgató közvetlen irányítása mellett – a gyógyintézet által nyújtott 
ápolási tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása, ennek keretében különösen: 

a) a kórházi ápolási dokumentáció szabályszerő vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának 
felügyelete; 

b) a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése; 

c) a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közremőködés; 

d) a betegjogi képviselıvel való kapcsolattartás; 

e) a gyógyintézet higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése; 

f) a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenırzése; 

g) a gyógyintézetben ápolói és egyéb egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott 
egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete, valamint 

h) a szervezeti és mőködési szabályzatban meghatározott további feladatok ellátása. 

Pályázati feltételek: 



– fıiskola, diplomás ápolói oklevél; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés; 

– fekvıbeteg gyógyintézményben megszerzett legalább 10 éves ápolói és 5 éves vezetıi tapasztalat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– büntetlen elıélet; 

– cselekvıképesség. 

Elınyt jelent: 

– oktatás és minıségirányítás területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz; 

– a vezetıi feladatkör ellátására vonatkozó elképzelés; 

– a vezetıi megbízás ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok 
közjegyzıvel hitelesített másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi, eredeti erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy az eljárásban részt vevık a pályázatot megismerhessék. 

Illetmény és juttatások: 

– a Kjt.-t figyelembe véve kerül megállapításra. 

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidıt követıen 30 napon belül elbírálásra kerülnek, a 
munkakör ezt követıen azonnal betölthetı. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 
fıigazgatója címére (7400 Kaposvár, Tallián u. 20–32.). 

A pályázattal kapcsolatos információt ad: Horváthné Pintér Piroska a 06 (82) 501-300/502-es 
telefonszámon. 

Az NKI honlapon való publikálás dátuma: 2012. július 20. 

A pályázat benyújtási határideje: 2012. augusztus 21. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 30. 
        

*** 
        



A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding 
Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft. 
Aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály – Sebészeti részlege munkatársat keres 
osztályvezetı ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 

– diplomás ápoló és/vagy egyetemi ápoló diploma; 

– legalább 5 éves, a fekvıbeteg-ellátásban eltöltött ápolói gyakorlat; 

– nyilatkozat a munkaköri egészségügyi alkalmasságról. 

Pályázat elbírálásánál alapvetı feltétel: 

– szakirányú területen szerzett szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– legalább 3 éves vezetıi gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolás vezetésére vonatkozóan; 

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

Feladat: Aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály – Sebészeti részleg fekvıbeteg-
ellátásának, ápolás szakmai feladatainak irányítása. 

Vezetıi elvárásaink: 

– vezetıi készség, képesség, vezetıi kvalitások megléte; 



– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet; 

– az ápolás, szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenırzése, 
ennek kapcsán szükségessé váló intézkedések megtétele; 

– az osztály által nyújtott ápolási és gondozási tevékenység koordinálása; 

– az ápolás és gondozás területén a betegcentrikus ápolás megvalósítása, minıségügyi 
rendszer mőködtetése; 

– az irányítása alá tartozó szakdolgozók szakmai továbbfejlıdésének biztosítása, az 
ápolás szakma területén a folyamatos képzés, továbbképzés tervezése, szervezése és 
ellenırzése; 

– szakmai példamutatás a napi gyógyító munkájában, a képzésben, önképzésben, 
szakmája területén a legkorszerőbb eljárások ismerete és alkalmazása; 

– költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén; 

– az osztály ápolási tevékenységének mennyiségi és minıségi mutatók alapján történı 
ellenırzése, a dokumentációs rend felügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására; 

– a pénzügyi, elszámolási feladatok során a szabályzatokban meghatározott jelentések 
elkészítése; 

– az osztály ápolási tevékenységeinek zavartalan mőködéséhez szükséges, a 
jogszabályokban elıírt személyi és tárgyi feltételek teljesülésének ellenırzése, az 
eltérés jelzése a felsı vezetés felé, és javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és 
módjára. 

Egyéb információk: 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen elıélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidıhöz kötött; 

– jelentkezési határidı: a pályázat megjelenésétıl számított 15 nap; 

– a vezetıi kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a 
pályázat kiírója külsı szakértı bevonására jogosult. 



Jelentkezés módja: 

Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklıdését, és megfelel az elvárásoknak, 
kérjük, küldje el pályázati anyagát Bozó Mária Humánpolitikai igazgató részére – cím: 
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 

Kérjük, a borítékra írja rá: “Pályázat az Aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály 
Sebészeti részleg – osztályvezetı ápoló pozícióra”. 

*** 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding 
Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft. 
Bırgyógyászati osztálya munkatársat keres osztályvezetı ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 

– diplomás ápoló és/vagy egyetemi ápoló diploma; 

– legalább 5 éves, a fekvıbeteg ellátásban eltöltött ápolói gyakorlat; 

– nyilatkozat a munkaköri egészségügyi alkalmasságról. 

Pályázat elbírálásánál alapvetı feltétel: 

– szakirányú területen szerzett szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– legalább 3 éves vezetıi gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolás vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 



a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Feladat: Bırgyógyászati Osztály fekvıbeteg ellátásának, ápolás szakmai feladatainak 
irányítása. 

Vezetıi elvárásaink: 

– vezetıi készség, képesség, vezetıi kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet; 

– az ápolás, szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenırzése, 
ennek kapcsán szükségessé váló intézkedések megtétele; 

– az osztály által nyújtott ápolási és gondozási tevékenység koordinálása; 

– az ápolás és gondozás területén a betegcentrikus ápolás megvalósítása, minıségügyi 
rendszer mőködtetése; 

– az irányítása alá tartozó szakdolgozók szakmai továbbfejlıdésének biztosítása, az 
ápolás szakma területén a folyamatos képzés, továbbképzés tervezése, szervezése és 
ellenırzése; 

– szakmai példamutatás a napi gyógyító munkájában, a képzésben, önképzésben, 
szakmája területén a legkorszerőbb eljárások ismerete és alkalmazása; 

– költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén; 

– az osztály ápolási tevékenységének mennyiségi és minıségi mutatók alapján történı 
ellenırzése, a dokumentációs rend felügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására; 

– a pénzügyi, elszámolási feladatok során a szabályzatokban meghatározott jelentések 
elkészítése; 

– az osztály ápolási tevékenységeinek zavartalan mőködéséhez szükséges, a 
jogszabályokban elıírt személyi és tárgyi feltételek teljesülésének ellenırzése, az 
eltérés jelzése a felsı vezetés felé, és javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és 
módjára. 

Egyéb információk: 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen elıélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 



– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidıhöz kötött; 

– a jelentkezési határidı: a pályázat megjelenésétıl számított 15 nap; 

– a vezetıi kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a 
pályázat kiírója külsı szakértı bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 

Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklıdését, és megfelel az elvárásoknak, 
kérjük, küldje el pályázati anyagát Bozó Mária Humánpolitikai igazgató részére – cím: 
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 

Kérjük, a borítékra írja rá: “Pályázat a Bırgyógyászati osztály – fekvıbeteg-ellátás – 
osztályvezetı ápoló pozícióra”. 

*** 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding 
Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft. Krónikus 
Belgyógyászat- és Geriátriai osztálya munkatársat keres, osztályvezetı ápoló 
pozícióba. 

Pályázati feltételek: 

– diplomás ápoló és/vagy egyetemi ápoló diploma; 

– legalább 5 éves, a fekvıbeteg ellátásban eltöltött ápolói gyakorlat; 

– nyilatkozat a munkaköri egészségügyi alkalmasságról. 

Pályázat elbírálásánál alapvetı feltétel: 

– szakirányú területen szerzett szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– legalább 3 éves vezetıi gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolás vezetésére vonatkozóan; 

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

Feladat: Krónikus Belgyógyászat- és Geriátriai Osztály fekvıbeteg-ellátásának, ápolás 
szakmai feladatainak irányítása. 

Vezetıi elvárásaink: 

– vezetıi készség, képesség, vezetıi kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet; 

– az ápolás, szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenırzése, 
ennek kapcsán szükségessé váló intézkedések megtétele; 

– az osztály által nyújtott ápolási és gondozási tevékenység koordinálása; 

– az ápolás és gondozás területén a betegcentrikus ápolás megvalósítása, minıségügyi 
rendszer mőködtetése; 

– az irányítása alá tartozó szakdolgozók szakmai továbbfejlıdésének biztosítása, az 
ápolás szakma területén a folyamatos képzés, továbbképzés tervezése, szervezése és 
ellenırzése; 

– szakmai példamutatás a napi gyógyító munkájában, a képzésben, önképzésben, 
szakmája területén a legkorszerőbb eljárások ismerete és alkalmazása; 

– költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén; 

– az osztály ápolási tevékenységének mennyiségi és minıségi mutatók alapján történı 
ellenırzése, a dokumentációs rend felügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására; 

– a pénzügyi, elszámolási feladatok során a szabályzatokban meghatározott jelentések 
elkészítése; 

– az osztály ápolási tevékenységeinek zavartalan mőködéséhez szükséges, a 



jogszabályokban elıírt személyi és tárgyi feltételek teljesülésének ellenırzése, az 
eltérés jelzése a felsı vezetés felé, és javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és 
módjára. 

Egyéb információk: 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen elıélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidıhöz kötött; 

– a jelentkezési határidı: a pályázat megjelenésétıl számított 15 nap; 

– a vezetıi kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a 
pályázat kiírója külsı szakértı bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 

Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklıdését, és megfelel az elvárásoknak, 
kérjük, küldje el pályázati anyagát Bozó Mária Humánpolitikai igazgató részére – cím: 
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 

Kérjük, a borítékra írja rá: “Pályázat a Krónikus Belgyógyászat- és Geriátriai osztály – 
fekvıbeteg-ellátás – osztályvezetı ápoló pozícióra”. 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi 
és orvosvezetıi állásokra 

A pályázatot meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 
2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.) 208–211 §-a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a alapján pályázatot hirdet a 
Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat fenntartásában mőködı Egészségügyi Intézmény 
fıigazgatói állásának betöltésére. 
A jogviszony idıtartama:  5 éves határozott idejő munkaviszony, 3 hónapos próbaidı kitöltésével. 

Beosztás: fıigazgató fıorvos (intézményvezetı) 

A vezetıi megbízás idıtartama:  2012. október 1-jétıl 2017. szeptember 30-ig. 

A munkaviszony kezdı napja: 2012. október 1. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı 



A munkavégzés helye: 1152 Budapest XV., Rákos út 77/A. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: az irányadó 
jogszabályi elıírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembe 
vételével irányítja, szervezi és ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. A fenntartó felügyelete és 
ellenırzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Az intézményben önálló 
munkáltatói jogot gyakorol. Ellátja az intézményhez tartozó telephelyek irányítását, a 
tevékenységüket ellenırzi, biztosítja a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok 
eredményes végrehajtását és gazdaságos megoldását. Felel az intézmény ingyenes használatába adott 
vagyon rendeltetésszerő használatáért és hasznosításáért. Biztosítja az intézményben az egészségügyi 
szolgáltatások, járóbeteg szakellátás és alapellátás /felnıtt és gyermek háziorvosi, fogorvosi/ 
mőködtetését. 
Illetmény és juttatások: a fıigazgató munkabére az Mt., illetve az egészségügyi intézmény 
költségvetésének figyelembe vételével kerül megállapításra. 
Pályázati feltételek: vezetıi megbízást az kaphat, aki 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: 
– legalább 5 éves vezetıi gyakorlattal rendelkezik (vezetıi gyakorlatként vezetıi vagy magasabb 
vezetıi /közép- vagy felsıvezetıi/ gyakorlat egyaránt elfogadható); 
– képesítési követelmények: általános orvostudományi egyetemi szintő végzettség, egészségügyi 
(szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 
szerzett képesítéssel rendelkezik; 
– nem áll cselekvıképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt; 

– büntetlen elıélető; 

– vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásában való részvételt; 

– magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkezı, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy; 
– széles körő informatikai ismeretekkel rendelkezik. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– a pályázó jelentkezése a pályázatra, 

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló, a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendeletben foglaltaknak 
megfelelı részletes, fényképes szakmai önéletrajza, 
– bizonyítvány, oklevél másolat(ok), valamint az álláshely betöltéséhez szükséges egyéb képesítés 
meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, 

– 3 hónapnál nem régebbi (a pályázat benyújtásához számítva) hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve 
annak megkérésének igazolása; 
– nyilatkozatok: 

a) hozzájárulás személyes adatai megismeréséhez az elbírálásban részt vevı személyek részére (a 
pályázónak a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 
LXIII. törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a 
véleményezık és döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához); 
b) nyilatkozat a 3 hónapos próbaidı elfogadásáról; 

c) nyilatkozat, hogy az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményezı körülmény nem áll fenn, 
illetve azokat a kinevezése idıpontjáig megszünteti; 
d) nyilatkozat, hogy a kinevezést megelızı egészségügyi alkalmasságát igazoló üzemorvosi 



vizsgálatnak aláveti magát; 

e) nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti határidıben vagyonnyilatkozatot tesz; 

f) nyilatkozat arról, hogy a képviselı-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: orvosi szakvizsga megléte, idegen nyelv ismerete, 
közgazdasági vagy jogi szakokleveles képesítés. 

Elvárt kompetenciák: szakma iránti elkötelezettség és magas szintő ismeret, kiváló irányító és 
döntési képesség, kiemelkedı együttmőködési és tárgyalóképesség, empátia, menedzsment szemlélet. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 31. (péntek) 12.30 óra. 

A pályázat benyújtásának módja: kizárólag személyesen, írásban, kettı azonos szövegő és 
melléklető példányban, zárt borítékban (egy példányt nem kérünk összefőzni), Budapest Fıváros XV. 
kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Irodáján (1153 Budapest, 
Bocskai u. 1–3. fszt. 15. szoba), hivatali idıben. 

Kérjük a borítékon feltüntetni azt, hogy “EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY FİIGAZGATÓI 
PÁLYÁZAT”, valamint a beosztás megnevezését: igazgatói kinevezés. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet: Szociális és Egészségügyi Iroda vezetıjénél a 305-
3256, valamint a 305-3364 és 305-3207 telefonszámokon. 

A pályázat elbírálásának rendje: a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati 
kiírásnak megfelelt jelentkezıket a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti bizottság hallgatja meg, majd a 
bizottság javaslata alapján a Képviselı-testület következı ülésén dönt az intézményvezetı személyét 
illetıen. A pályázók döntést követıen írásban kapnak értesítést. 

Pályázat elbírálásának határideje: a Képviselı-testület szeptember 26-i ülése. 

Az álláspályázat megjelent a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján 2012. július 13-án, 
valamint az Önkormányzat honlapján is. Emellett az Életképek címő helyi lapban. 

        

*** 

        

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet a Tiszaújváros Városi 
Rendelıintézet (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11–13.) fıigazgatói (magasabb vezetı) beosztás 
ellátására. 

A megbízás idıtartama: 5 év. 

A megbízás kezdı napja: 2012. december 28. 

Megszőnésének idıpontja:  2017. december 27. 

A vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági 
mőködésének tervezése, szervezése és irányítása. A költségvetés keretein belül gondoskodik az 
intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okiratban foglalt feladatok 
ellátásáról, és az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenırzésérıl. 

Az intézmény alkalmazottai felett munkáltatói jogokat gyakorol (a gazdasági igazgató-helyettes felett 
egyéb munkáltatói jogokat). Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, a különbözı szakmai 
szervezetekkel, és intézményekkel. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintő végzettség; 

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



– legalább ötéves vezetıi gyakorlat; 

– büntetlen elıélet; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása; 

– magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı; 
– a betöltendı közalkalmazotti munkakör: a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének megfelelıen 
kerül megállapításra. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a vezetıi pótlékra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtását meghatározó 356/2008. 
(XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások: 
– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzı által hitelesített másolatai; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– 3 hónapnál nem régebbi, teljes körő hatósági bizonyítvány (nem azonos a hatósági erkölcsi 
bizonyítvánnyal, az igénylılap postán szerezhetı be); 
– nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. évi CLII. törvény 
szerint elıírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalásáról; 
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul; 
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban részt vevık a teljes pályázati 
anyagba betekinthessenek 
– nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történı 
tárgyalásáról. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 29. 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történı megjelenés idıpontja:  2012. március 5. 

A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázat Tiszaújváros Város Önkormányzata Polgármesteréhez történı megküldésével 
(3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a “Tiszaújváros Városi Rendelıintézet fıigazgató pályázata” szöveget. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat elbírálására a pályázati határidı lejártát követı elsı Képviselı-testületi ülésen, 2012. 
december 20-án kerül sor. 
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott 
bizottság véleményezi.  
A bizottság tagjai a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 
személyek. 
Az állás 2012. december 28. napjától tölthetı be. 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetı: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatalának 
Intézményi, Szociális és Sport Iroda irodavezetıjétıl [06 (49) 548-060]. 
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes honlapja, 
Tiszaújvárosi Krónika, Tisza TV Képújság és Tiszaújváros honlapja. 



Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı 
szerv neve, 

címe 

Munkahely és 
munkakör 

megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        

Budapest 

        

A Dr. Rose Magánkórház gyermekgyógyászt és belgyógyász szakorvost keres. 

Feladatkör: 
– járó-, valamint fekvıbeteg-ellátáson belüli tevékenység végzése. 

Elvárások gyermekgyógyász: 
– gyermekgyógyász szakvizsga; 

– kórházi gyakorlat; 

– precíz, terhelhetı, páciensorientált személyiség; 

– angol nyelv ismerete; 

– elıny: háziorvosi gyakorlat, neonatológia, allergológia és szülészet területén szerzett tapasztalat. 

Elvárások belgyógyász szakorvos: 
– belgyógyász szakvizsga; 

– szakvizsga utáni minimum 5 éves tapasztalat; 

– kórházi gyakorlat; 

– precíz, terhelhetı, páciensorientált személyiség; 

– angol “C” típusú középfokú nyelvvizsga; 

– elıny: második szakvizsga. 

Amit kínálunk:  
– kimagasló jövedelem; 

– kellemes és exkluzív munkahelyi légkör. 

Jelentkezés: fényképes szakmai önéletrajzzal az erzsebet.horvath@drrose.hu e-mail címen. 

        

*** 

        

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelıintézet (1204 Budapest, Köves u. 1.) orvosigazgatója 
pályázatot hirdet az Intézmény Fül-Orr-Gégészeti Osztályán szakorvos munkakör betöltésére. 
Jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves u. 1. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A 30 ágyas Fül-Orr-Gégészeti Osztály az általános fül-orr-gége sebészeten kívül foglalkozik speciális 
lézeres száj, garat, és gégemőtétekkel, fej-nyaki rekonstruktív sebészettel, phonochirurgia-val. 
A leendı szakorvos feladata az Osztály mindennapi betegellátásában való részvétel, mőtétek 



elvégzése, betegek ambuláns kezelése, egyéb szakorvosi feladatok. 

Pályázati feltételek: 
– orvosi diploma; 

– fül-orr-gége szakvizsga. 

Pályázatnak tartalmaznia kell: 
– pályázó személyi adatait, elérhetıségét; 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– képesítést igazoló okiratok másolatát; 

– orvosi alapnyilvántartási igazolást; 

– érvényes mőködési engedélyt; 

– érvényes Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolást; 

– nyilatkozatot büntetlen elıéletrıl; 

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

Illetményre vonatkozó adatok: bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. év XXXIII. 
törvény rendelkezései, illetve megállapodás alapján. 

A pályázati felhívás NKI közzétételi idıpontja: 2012. július 18. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. augusztus 31. 

A pályázatok elbírálási határideje: 2012. szeptember 10. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton a orvigtitk@jahndelpest.hu e-mail címre, dr. Lehoczky Péter helyettes fıigazgató, 
orvosigazgató részére címezve. 

A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozási számokat kérjük feltüntetni:  
K/2161/12/Oig., pályázati azonosító:18/2012/PÁ., valamint a munkakör megnevezését: “1 fı fül-orr-
gége szakorvos”. 

A munkakör betölthetıségének várható idıpontja: 2012. szeptember 11. 
A pályázat közzétételi helye: www.jahndelpest.hu, www.kozigallas.gov.hu 

        

Baranya megye 

        

Bács-Kiskun megye 

        

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselı-testülete területi ellátási kötelezettséggel vegyes 
háziorvosi tevékenység ellátására pályázatot ír ki az alábbi pályázati felhívásban foglaltak szerint: 
A munkaviszony jellege: közalkalmazotti vagy egészségügyi vállalkozói formában. 

A munkavégzés helye: 6115 Kunszállás, Dózsa György utca 16. 

A háziorvosi körzet állandó lakosságszáma: 1696 fı. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Kunszállás község (vegyes) háziorvosi körzetének a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben 
és egyéb szakmai jogszabályokban meghatározott, a háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok 
területi ellátási kötelezettséggel történı ellátása, továbbá az iskolaorvosi (iskola, óvoda, bölcsıde) 
feladatok ellátása 



Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Szolgálati lakás igény szerint ingyenesen biztosított. A rendelıt és berendezéseit a háziorvos 
térítésmentesen használhatja. 

Pályázati feltételek: 
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a szerinti képesítés és az ott, valamint a 313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben elıírt feltételek megléte 

A pályázathoz csatolni kell: 
– részletes szakmai fényképes önéletrajzot, motivációs levelet; 

– a végzettséget és szakirányú végzettséget, valamint szakvizsgát igazoló okiratok hitelesített 
másolatát; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány másolatát; 

– a mőködtetési jog meglétének, vagy az egészségügyi államigazgatási szerv által mőködtetési jog 
engedélyezési feltételei fennállásának igazolását, illetve a pályázó kötelezettségvállalását arról, hogy a 
pályázat megnyerése esetén, 15 napon belül benyújtja a mőködési engedély iránti kérelmet a megyei 
kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási illetékes szervéhez; 
– vállalkozási formától függıen az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a 
cégbírósági bejegyzést igazoló irat és a társaság alapító okiratának hiteles másolatát; 
– korábbi munkaviszonyokra, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyokra vonatkozó igazolásokat; 

– nyilatkozatát, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevık a 
pályázatot megismerjék és abba betekintsenek. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– csecsemı- és gyermekgyógyászati, belgyógyászati, üzemorvosi vagy rheumatológiai szakvizsga 
megléte a pályázónál vagy vele együttköltözı házas vagy élettársánál; 
– háziorvosi szakmai gyakorlat; 

– esetlegesen meglévı referencia; 

– letelepedési szándék; 

– kistérségi ügyeleti ellátásban való részvétel. 

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokat Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete bírálja el, a pályázati határidı lejáratát követı soros ülésen. 
A pályázó fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítására. 

A munkakör betöltésének idıpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követıen, a 
szükséges engedélyeztetési eljárást követıen tölthetı be. 
A megbízás idıtartama:  az Önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan idıre szóló szerzıdést 
köt, melyben a felek  
a mőködés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítik. Az Önkormányzat kizárólag abban az esetben 
kötheti meg az ellátási szerzıdést, ha a pályázó a praxisjogról sikeresen meg tud állapodni 
jogosultjával. 
A pályázat közzétételének helye: a pályázat a www.kozigallas.gov.hu oldalon (2012. július 18-án), 
továbbá Kunszállás Község honlapján jelenik meg. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 15. 

A pályázat benyújtása: postai úton Kunszállás Község Önkormányzata, 6115 Kunszállás, Dózsa Gy. 
u. 24. címre. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Imre polgármester nyújt 



a +36 (70) 380-2265-ös telefonszámon. 

        

Békés megye 

        

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

        

Csongrád megye 

        

Fejér megye 

        

Gyır-Moson-Sopron megye 

        

Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet fogászati és 
iskolafogászati orvosi feladatok vállalkozási formában történı ellátására. 
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 feltételek 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; 

– praxisengedély feltételei fennállásának igazolását; 

– nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevıi a 
pályázati anyagát megismerhessék; 
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázata elbírálását a képviselı-testület nyílt, vagy zárt ülésén 
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. 

Juttatások, egyéb információ: 
Az önkormányzati tulajdonú rendelı térítésmentes használatát az önkormányzat biztosítja, a rendelı 
fenntartási költségeit (áram, főtés, víz, csatorna) a pályázónak kell viselnie. A rendelınek az 
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl szóló 60/2003. (X. 



20.) ESzCsM rendelet elıírásainak megfelelı berendezését és felszerelését a pályázónak kell 
biztosítania, illetve a feladatellátással kapcsolatos minden egyéb költséget a pályázónak kell viselnie. 

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

A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok elláthatóságának idıpontja: folyamatos. 

A feladat-ellátás idıtartama: határozatlan idejő. 

A fogorvosi körzetre jutó lakosságszám: 1946 fı. 

Heti minimális rendelési idı: 9 óra. 

A feladat-ellátás helye: Gyır-Moson-Sopron megye, 9177 Ásványráró, Rákóczi u. 26.; Orvosi 
rendelı. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 21. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatainé Popp Rita polgármester nyújt a +36 
(20) 441-4090-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete címére történı megküldésével (9177 Ásványráró, Rákóczi u. 14.), vagy 

személyesen Tatainé Popp Rita polgármester részére (9177 Ásványráró, Rákóczi u. 14.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni: “Fogorvosi pályázat”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázat benyújtásának határidejétıl számított 30. nap. 

Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselı-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa. 

        

Hajdú-Bihar megye 

        

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

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

– a háziorvosi, házi 
gyermekorvos  
és a fogorvosi tev.-rıl  
szóló 4/2000. (II. 25.)  
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, 

– a megjelenést követı  
15 munkanapon belül, 
– e.h.: a h. lejártát  
követı soron következı  
Képv.-test. ülésen, 
– a Képv.-test fenntartja magának  
azt a jogot, hogy a pályázati 
eljárást eredménytelennek 
nyilvánítja, 
– a 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, 



– e: amennyiben a 
pályázó vállalja, hogy 
saját tulajdonú 
ingatlanban vagy mástól 
bérelt ingatlanban 
kívánja mőködtetni a 
praxist, 
– az egyes 
közszolgáltatókkal 
közvetlenül szerzıdés 
kötése és a rezsi saját 
nevében fizetése, 
– cs: a v.-et, szakirányú 
képzettséget igazoló 
okiratok hiteles 
másolata, 
– részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– az eü. államigazgatási 
szerv által mőködtetési 
jog engedélyezési 
feltételek fennállásának 
igazolása, 
– a vállalkozás meglétét 
igazoló dokumentumok 
(egyéni vállalkozói 
igazolvány, illetve társas 
vállalkozás esetén az 
Alapító Okirat 
(Alapszabály)  
és a cégbírósági 
bejegyzést igazoló 
okirat) hiteles másolata, 
– eü. alkalmasság 
igazolása, 
– 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 

– 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 népegészségügyi 
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: 
“Fogorvosi pályázat”, 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatban további információt 
Hamza Gábor polgármester nyújt  
a 06 (52) 590-590-es 
telefonszámon 

        



Heves megye 

        

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

  

Jásztelek 
Községi Ö. 
Képv.-test. 
5141 Jásztelek, 
Szabadság út 
71. 

háziorvos 
– vegyes körzetben, 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– vállalkozási vagy 
egyéb formában, 
– hétköznapi 
készenléti, hétvégi 
ügyeleti rendszerben 
való részvétellel, 
– iskolaorvosi 
feladatokkal 
– a település 
népesség száma: 
1632 fı 

– 4/2000. (II. 25.) EüM 
rend. szerinti képesítés 
és az ott, valamint a 
313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rend.-ben elıírt 
egyéb feltételek megléte, 
– cs: 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– sz.ö., 
– háziorvosi 
alkalmassági vizsgálat 
meglétét igazoló 
okmány másolata, 
– MOK területi sz. 
véleményezés a 
mőködtetési jog 
megszerzéséhez, 
– hozzájárulás a 
pályázati anyag 
elbírálásában részt 
vevıknek a 
megismeréshez, 
– okiratok hiteles 
másolata 

– a megjelenéstıl számított  
15. nap, 
– az álláshely a Képv.-test. 
döntését követıen azonnal 
betölthetı, 
– szolg. lakás biztosított, 
– pályázatok benyújtása: Tóth 
Nóra polgármesterhez a P.H. 
címére (5141 Jásztelek, 
Szabadság út 71.), 
– t: 06 (57) 462-069, 
– a Képv.-test. fenntartja a jogot, 
hogy a pályázatot 
eredménytelennek minısítse 

  

Komárom-Esztergom megye 

        

A Tatabányai Szent Borbála Kórház fıigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban 
betölthetı álláshelyekre az alábbi területre: 

Fekvıbeteg Osztályra: 
belgyógyász, belgyógyász-kardiológus, belgyógyász-gasztroenterológus, idegsebész, fül-orr-gégész, 
szülész-nıgyógyász, aneszteziológus, sebész, neurológus szakorvosok részére. 

Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: 
radiológus, valamint nukleáris medicina szakvizsgával rendelkezı szakorvos részére. 

Az alábbi szakmákra jelentkezı orvos házaspárok részére korszerően felújított, könnyített 
költségtérítéső önkormányzati bérlakást biztosítunk letelepedésre, egyedülállók esetén ez külön 
megegyezés tárgyát képezi: 
– belgyógyászati szakmákban, 

– aneszteziológus, 

– radiológus. 

Az egyéb szakmákra pályázóknál garzon házban férıhelyet biztosítunk. 



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

szájsebész heti 18 órában. 

Várjuk továbbá rezidensek jelentkezését az alábbi szakmákra: 

Belgyógyászat, Belgyógyászat-Kardiológia, Belgyógyászat-Gasztroenterológia, Fül-orr-gégészet, 
Idegsebészet, Ortopédia-traumatológia, Neurológia, Nukleáris medicina, Radiológia, Szülészet-
nıgyógyászat, Tüdıgyógyászat. 

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

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

A jelentkezéshez csatolandók: 
– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– mőködési nyilvántartás érvényesítésérıl szóló határozat; 

– mőködési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 

– kamarai tagság igazolása; 

– OONYI könyv másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi); 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– elıadások, publikációk listája; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevık betekintési jogához. 

Jelentkezési határidı: 2012. augusztus 31. 

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. július 16-tól. 

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

        

Nógrád megye 

        

Pest megye 

        

Somogy megye 

        

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

        



Tolna megye 

        

Tolna Megyei Balassa János Kórház (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–2.) szakvizsgázott vagy 
szakvizsga elıtt álló orvosok részére pályázatot hirdet az alábbi osztályokra: 
Pszichiátria (szakorvos vagy szakvizsga elıtt álló) 

Pszichiátria Rehab. (pszichiátria, de egyéb szakképesítés is) 

Fül-orr-gége 

Sebészet 
Érsebészet 
Reumatológia 
Tüdıgyógyászat 
Krónikus belgyógyászat 
Radiológia (csak szakorvos) 

Onkológia (onkológia, de más szakképesítés is) 

Ortopéd-Traumatológia (Traumatológiai Osztály, elsısorban szakorvos) 

Szülészet-nıgyógyászat 
Mozgásszervi Rehabilitáció 
SBO (oxyológia és sürgısségi orvostan szakvizsgával rendelkezık elınyben, de jelentkezhetnek 
szakorvosjelöltek is) 
Belgyógyászat (Kardiológia) 

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

Pályázati feltétel: 
– orvosi diploma. 

A pályázathoz csatolandó: 
– személyes adatok, végzettséget igazoló okiratok fénymásolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata, mőködési nyilvántartásról másolat; 

– MOK tagságról igazolás; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázat közölhetı harmadik személlyel és a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
Munkáltatóval kapcsolatos egyéb fontos információ: az NKI honlapon az álláshirdetés publikálásra 
kerül 2012. július 25. napján. Az állások a benyújtott pályázatok elbírálását követıen azonnal 
betölthetık. Elsı és ráépített szakvizsga megszerzése támogatott. Bérezés Kjt. alapján. Pályázatokat a 
fenti címre, dr. Muth Lajos fıigazgató fıorvos részére lehet benyújtani. 

        

Vas megye 

        

Veszprém megye 

        



Veszprém 
Megyei 
Csolnoky 
Ferenc K. 
Nonprofit 
Zártkörően 
Mőködı Rt. 
fıig.-ja 
8200 
Veszprém, 
Kórház u. 1. 

patológus  
rehabilitációs 
és/vagy belgyógyász 
pszichiáter 
sebész 
szülész-nıgyógyász 
bırgyógyász 
sürgısségi 
gyermeksebész 
neurológus 
belgyógyász 
hematológus 
szakorvos vagy 
szakorvosjelölt 

– orv. d., 
– szakirányú szv., 
– számítógép 
felhasználó szintő 
ismerete 
– cs: d. másolat, 
– szv. biz. másolat, 
– igazolás OONY-ba 
vételrıl, 
– sz.ö. 

– igény esetén orvos-nıvérszállón 
elhelyezés, 
– pályázatok benyújtása: Soós-
Orsós Ibolya mb. humánerıforrás 
gazdálkodási osztályvezetıhöz  
(8200 Veszprém, Kórház u. 1.), 
Amit kínálunk: 
– extra ügyeleti díjazás, 
– cafeteria, 
– 13. havi juttatás, 
– további részletek: 
www.vmkorhaz.hu 

        

Zala megye 

        
 


