
Általános tudnivalók 

2012. EüK. 18. szám pályázati felhívás  

(hatályos: 2012.10.25 - ) 

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 Mátrai Gyógyintézet (3233 Mátraháza) fıigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony 
keretében két telephelyes intézetébe tüdıgyógyász szakorvos (2) és radiológus szakorvos állások 
betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen elıélet, cselekvıképesség; 

– egyetem, orvosi diploma; 

– tüdıgyógyász/röntgen szakorvosi képesítés. 

Csatolandó dokumentumok: 

– OONY-ba történt felvétel igazolása; 

– végzettséget igazoló okiratok vagy azok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– beleegyezı nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a teljes pályázati anyagot 
megismerhetik. 

Bérezés megegyezés szerint történik a gyakorlati idı és képesítés figyelembe vételével. Lakás szükség 
esetén biztosított. 

Az állás a pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı, amely határozatlan idejő közalkalmazotti 
kinevezésre szól. 

A pályázatok beadási határideje: 2012. október 29. 



A pályázatok elbírálása a beadást követı 10. nap. 

A pályázatokat az alábbi címre kérjük megküldeni: MÁTRAI GYÓGYINTÉZET, 3233 Mátraháza, 
Külterület, Dr. Urbán László PhD. fıigazgató fıorvos. 
        

*** 
        

A Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház, a DE OEC Oktató Kórháza pályázatot hirdet Központi 
aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály osztályvezetı fıorvosi állására. 

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

A munkavégzés helye: Gyır-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Gyıri u. 15. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 

a Központi aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály munkájának megszervezése és zavartalan 
mőködésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– aneszteziológia és intenzív terápia szakképesítés; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen elıélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– tudományos fokozat; 

– idegen nyelvismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– szakmai, vezetıi elképzelések; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes mőködési nyilvántartás másolata; 

– publikációs jegyzékek; 

– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázati 
anyagot megismerhetik; 

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

A beosztás betölthetıségének idıpontja:  a beosztás a pályázat elbírálását követıen azonnal 
betölthetı. 

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



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi László mb. fıigazgató fıorvos 
nyújt, a 06 (99) 312-120/241-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház címére, 6 egyezı 
példányban történı megküldésével (9400 Sopron, Gyıri u. 15.). 

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

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Kórház honlapján: www.sopronkorhaz.hu, NKI 
honlapján: 2012. október 25. 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi 
és orvosvezetıi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı 
szerv neve, 
címe 

Munkahely és 
munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        

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

Gyermek-  
és 
Ifjúságpszichiátriai 
Rehabilitációs O. 
osztályvezetı fıorvos 

– orv. d., 
– gyermek- és 
ifjúságpszichiátriai szv., 
– csecsemı- és 
gyermekgyógyászati szv., 
– legalább 10 éves csecsemı- 
és gyermekgyógyász 
szakorvosi m., 
– legalább 1 év 
gyermekpszichiátriai  
O.-on eltöltött 
m.-viszony, 
– büntetlen elıélet, 
– e: családterápiás 
alaptanfolyam, 
– önismereti  
alaptanfolyam, 
– iskolaegészségtan, 
ifjúságvédelem szv., 
– tanulásképesség, 
vizsgálatában jártasság, 
– angol vagy német nyi., 
– cs: motivációs levél, 
– részletes sz.ö., 
– v.-et, képzettséget  
igazoló dokumentumok 
másolatai, 
– sz.-vez.-i elképzelések, 
– MOK tagságot  
igazoló kártya másolata, 
– érvényes mőködési 
nyilvántartási igazolás 
másolata, 

– b: megegyezés szerint, 
– a pályázati anyagok  
a Kjt. eü. ágazatban történı 
végrehajtására kiadott 356/2008. 
(XII. 31.) Korm. rend. 4. §-a 
szerint kerülnek elbírálásra, 
– h: a Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) honlapján történı 
megjelenéstıl számított 30. nap 
(a közzététel várható idıpontja: 
2012. X. 24.), 
– a vez.-i beosztás ellátására 
megbízást az kaphat,  
aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban 
áll vagy a megbízással 
egyidejőleg közalkalmazotti m.-
körbe kinevezhetı, 
– a pályázat benyújtásának 
módja: postai úton vagy 
személyesen, zárt borítékban a 
K. Humánpolitikai O.-ára (1125 
Bp., Diós árok 1–3.), „Gyermek- 
és Ifjúságpszichiátriai O., 
osztályvezetı fıorvosi pályázat” 
megjelöléssel 



– hozzájáruló nyilatkozat 
arra vonatkozóan, hogy a 
pályázati anyagot a 
bírálatban részt vevık 
megismerjék, 
véleményezzék, 
– hozzájáruló nyilatkozat 
arra vonatkozóan, hogy a 
pályázati anyagban foglalt 
személyes adatokat a 
pályázati eljárással 
összefüggésben kezeljék, 
– a m.-körre történı 
kiválasztás esetén 3 hónapnál 
nem régebbi e.b. 

        

Budapest Fıváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § rendelkezései alapján 
pályázatot hirdet az Egyesített Szolgáltató Központ intézményvezetıi (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, 2013. január 1. napjától 2017. 
december 31. napjáig szól. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § 
(2) bekezdése értelmében a magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı. 
A munkavégzés helye: 1172 Budapest, Liget sor 46. 

A munkakörbe tartozó illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetıje 
felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói 
jogokat az intézmény alkalmazottai tekintetében, képviseli az intézményt, és dönt az intézmény 
mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerzıdés, szabályzat 
nem utal más hatáskörébe. Az intézmény vezetıje felelıs az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 
felel továbbá a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény mőködéséhez szükséges személyi 
és tárgyi feltételek biztosításáért, az intézmény által ellátott közfeladatok megszervezéséért és 
ellátásáért, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, a munkavállalói 
érdek-képviseleti szervekkel és az intézmény által biztosított szolgáltatásokat igénybe vevıkkel való 
megfelelı együttmőködésért, a szakma etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

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

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintő végzettség valamint; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési 
szakon szerzett képesítés [ez utóbbi feltétel alól felmentés adható a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. 
§ (2) bekezdése illetve 4. § alapján]; 
b) az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete értelmében: 



– szociális munkás vagy szociálpedagógus vagy andragógus vagy okleveles szociális munkás vagy 
okleveles szociálpolitikus vagy okleveles egészségügyi szociális munkás vagy ápoló vagy 
gyógytornász-fizioterapeuta vagy okleveles rehabilitációs szakember vagy mentálhigiénikus vagy 
szociális menedzser vagy konduktor vagy gyógypedagógus végzettség vagy igazgatásszervezı 
végzettség szociális igazgatás szakirányú végzettséggel; 
c) a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I./2./A pontja értelmében: 

– orvos vagy pszichológus vagy pedagógus vagy intézetvezetı vagy szakoktató vagy védını vagy 
felsıfokú szociális alapvégzettség vagy csecsemı- és kisgyermeknevelı (BA); 
d) a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében: 

– legalább öt év felsıfokú végzettséget vagy felsıfokú szakmai képesítést igénylı, a gyermekvédelem, 
a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás vagy a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat. 
A pályázónak az a)-d) pontok mindegyikében foglalt feltételeknek meg kell felelnie! 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– önkormányzati fenntartású intézmény vezetése során szerzett tapasztalat. 

A pályázat tartalmi követelményei, a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– a személyi adatokat tartalmazó valamint a szakmai és a vezetıi gyakorlatot is igazoló részletes 
szakmai önéletrajz; 
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a végzettségeket, szakképzettségeket igazoló oklevelek másolata; 

– a pályázati eljárással összefüggésben a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez 
történı hozzájárulásról szóló nyilatkozat; 
– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (7) bekezdésének e) pontjában meghatározott 
nyilatkozat. 
Az intézményvezetıi állás betölthetıségének várható idıpontja és feltétele: az intézményvezetıi 
állás 2013. január 1. napjától tölthetı be. 
Az intézményvezetıt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl szóló 2007. évi CLII. törvény 6. § (2) bekezdése szerint. 
A pályázat benyújtásának határideje: a benyújtási határidı a pályázati felhívásnak a Közigazgatási 
és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán (https://kozigallas.gov.hu) történt közzétételétıl számított 45 
nap. 

A pályázatok benyújtásának formája, helye illetve módja: 
– postai úton, a pályázatnak Budapest Fıváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának Egészségügyi és Szociális Irodája címére történı megküldésével (1173 
Budapest, Pesti út 165.); 
– vagy személyesen Budapest Fıváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodáján ügyfélfogadási idıben. 
A pályázatot papír alapon, lezárt borítékban, egy példányban, „Intézményvezetıi pályázat – Egyesített 
Szolgáltató Központ” megjelöléssel kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplı azonosító számot. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 20. 

A pályázati kiírás elsıdleges közzétételének helye, ideje: a https://kozigallas.gov.hu oldalon történt 
publikálás idıpontja: 2012. szeptember 29. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Budapest Fıváros XVII. kerület Rákosmente 



Önkormányzatának honlapján (www.rakosmente.hu), a közzététel idıpontja: 2012. szeptember 29. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gombás Adrienne irodavezetı nyújt a 06 (1) 
253-3337-es telefonszámon. 

        

*** 

        

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

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

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

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: a kinevezés 
határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban a Fül-Orr-Gégészeti Osztályon elvégzendı 
szakorvosi feladatokra szól. 
Vezetıi feladatok: az osztályvezetı feladata az önálló osztályként mőködı Fül-Orr-Gégészeti Osztály 
irányítása, az Osztály mindennapi mőködési rendjének biztosítása. Az osztályvezetı fıorvos irányítja 
az osztályon folyó magas szintő gyógyító munkát az érvényben lévı jogszabályoknak, szakmai 
elıírásoknak és belsı szabályzatoknak megfelelıen. Felelıs az Osztály dolgozóinak munkafegyelméért, 
a szakmai feladatok meghatározásáért. Biztosítja a szakkonzíliumok mőködését, továbbá az Osztály 
gyógyszer-és eszközellátását, valamint elısegíti orvosainak, pszichológusainak és szakdolgozóinak 
képzését, továbbképzését. 
A vezetıi beosztás 5 éves határozott idıtartamra szól. 

Illetmény, juttatások:  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, illetve 
megállapodás alapján. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem – orvosi diploma; 

– fül-orr-gége szakvizsga; 

– a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság, büntetlen elıélet. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– allergológiában és/vagy klinikai immunológiában szerzett tapasztalat/gyakorlat; 

– tudományos fokozat és/vagy graduális/posztgraduális képzésben szerzett tapasztalat/részvétel; 

– traumatológiai ellátásban szerzett gyakorlat; 

– gyermek fül-orr-gégészeti ellátásban szerzett gyakorlat; 

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

– diploma másolata; 

– szakvizsga bizonyítvány/ok másolata; 

– orvosi alapnyilvántartás igazolás; 

– érvényes mőködési bizonyítvány; 

– MOK tagsági igazolás; 

– vezetési koncepció; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó 



tudomással bír arról, hogy ennek meglétéhez kötött munkakörben dolgozik; 

– nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati anyagát a pályázatok 
elbírálásában részt vevı személyek megismerhetik; 

KSZK közzététel idıpontja: 2012. október 21. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. november 5. 

A pályázat elbírálásának idıpontja:  2012. november 15. 

A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: elektronikus úton az orvigtitk@jahndelpest.hu e-
mail címre, Dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató részére címezve. 

A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük feltüntetni: hivatkozási szám: 
29/2012/PÁ, valamint K/3189/12. Oig. pozíció: „Fül – orr-gégészeti Osztály – 1 fı szakorvos – 
osztályvezetı fıorvos vezetıi megbízással” 

A munkakör betölthetıségének várható idıpontja: a munkakör az elbírálást követıen azonnal 
betölthetı. 

A hirdetmény közzétételi helye: 
– www.jahndelpest.hu; 

– www.kszk.gov.hu. 

        

*** 

        

Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése pályázatot hirdet a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 
magasabb vezetıi álláshelyének betöltésére. 
A vezetıi beosztás megnevezése: intézményvezetı. 

A vezetıi megbízás idıtartama: öt évig terjedı határozott idıtartam, 2013. február 1-jétıl – 2018. 
január 31-ig. 
A közalkalmazotti jogviszony: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye: Érd, Felsı u. 39–41. 

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

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

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2) bekezdése szerinti 
feltételeknek való megfelelés; 

– legalább öt éves vezetıi gyakorlat; 

– magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy  
a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı. 

A pályázat elbírálásánál elınyben részesül: 
– orvostudományi vagy közgazdaságtudományi egyetemi végzettség; 

– magasabb vezetı állású munkakörben szerzett gyakorlat egészségügyi intézmény élén; 

– jártasság a válságmenedzselésben; 

– kommunikációs készség, jó szervezı- és tárgyalóképesség; 



– idegennyelv-tudás; 

– számítógép-használati ismeretek; 

– „B” kategóriás vezetıi engedély. 

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

– végzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések ismertetése; 

– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevık a pályázati anyagát 
megismerhetik. 

Vezetıi beosztással járó lényeges feladatok: 
– az intézménynek a hatályos jogszabályokban, a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban, az intézményt 
fenntartó határozataiban, a szakmai követelményekben megfogalmazottaknak megfelelı folyamatos és 
gazdaságos mőködtetése; 
– az intézmény általános tervezési, szervezési, irányítási és ellenırzési feladatainak ellátása, szakmai 
stratégia, cél meghatározása; 
– a hosszú távú stabil gazdálkodás feltételeinek, az intézményi mőködés hatékonyságának folyamatos 
biztosítása; 
– prevenciós feladatok ellátása. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) Közigazgatás 
Állásportálján (kozigallas.gov.hu) való közzétételtıl számított 30 nap. 
A pályázat elbírálásának módja és határideje: a pályázatokat a benyújtás határidejétıl számított 30 
napon belül – a felkért elıkészítı bizottság véleményezését követıen – Érd Megyei Jogú Város 
Közgyőlése értékeli és bírálja el. 
Az álláshely betölthetı: 2013. február 1-jétıl. 

Illetmény: a Kjt.-ben, a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a 13/2002. (III. 28.) EüM. 
rendeletben foglaltak szerint. 
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot két példányban, zárt borítékban „Pályázat Intézmény 
vezetıi álláshelyre” felirattal ellátva Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának címezve (2030 
Érd, Alsó u. 1.) T. Mészáros András polgármester részére kell benyújtani. 
Részletes felvilágosítás kérhetı: Humán Iroda, Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport: 06 (23) 522-
318 Dudás Erzsébet. 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet Állásportálján történı közzététel idıpontja: 2012. október 29. 

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

– Érd Megyei Jogú Város honlapja. 

        

*** 

        

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdıkórház Nonprofit Kft. pályázati felhívása (7815 Harkány, 
Zsigmondy sétány 1.) ügyvezetı igazgatói (fıigazgatói) 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, megszüntetés, valamint a munkabér megállapítása tekintetében 
a munkáltatói jogokat a gazdasági társaság taggyőlése gyakorolja. A legnagyobb névértékő üzletrész 
tulajdonosa képviselıjének hatáskörébe tartozik mindazon munkáltatói jog gyakorlása, amely nem 
tartozik a taggyőlés hatáskörébe. 

Munkakör megnevezése: ügyvezetı fıigazgató [Mt. 208. § alapján]. 

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

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2013. január 1. 

Az ügyvezetı 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 az Mt. 204. § (3) bekezdés alapján, illetve az egészségügyi 
intézmény éves beszámolójának figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra. 
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. törvény 
alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság közzéteszi a vezetı munkavállalók részére a 
munkaviszonya alapján nyújtott pénzbeli juttatásokat. 
Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezetı 



tisztségviselıi megbízatás után részesülhet javadalmazásban. 

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 végzettséggel1, 

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

– legalább ötéves vezetıi gyakorlattal2 

rendelkezik, 

valamint: 

– büntetlen elıélet; 

– cselekvıképesség. 

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, a www.gyemszi.hu weboldalon letölthetı, fényképes 
szakmai adatlap; 

– 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 erkölcsi 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 igazolása3. 

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

– orvosi szakvizsga megléte; 

– idegen nyelv ismerete; 

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat; 

– széleskörő informatikai ismeretek; 

– gazdasági társaságok mőködésében, mőködtetésében szerzett vezetıi tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követı 30 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
A pályázati felhívás megjelenik a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdıkórház Nonprofit Kft. 
honlapján, a GYEMSZI honlapján, az Egészségügyi Közlönyben, valamint a pályáztató által megjelölt 
egyéb helyen. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Zsigmondy Vilmos Harkányi 
Gyógyfürdıkórház Nonprofit Kft. (7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.) címére történı 
megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot 
DDR/ZSV/01, valamint a munkakör megnevezését: Ügyvezetı fıigazgatói pályázat: Zsigmondy 
Vilmos Harkányi Gyógyfürdıkórház Nonprofit Kft. 

és 



elektronikus úton a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton: 
a vezetoipalyazat@gyemszi.hu, valamint a munkaugy@harkanykorhaz.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. 
Az ügyvezetı fıigazgató megválasztása a Gt., illetve a társasági szerzıdés rendelkezései szerint a 
taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
A pályázat elbírálásának határideje: a taggyőlés a pályázati határidı lejártát követı hatvan napon 
belül, vagy 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 

        

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelıintézet (1204 Bp., Köves u 1.) orvosigazgatója pályázatot 
hirdet az Intézmény Sürgısségi Betegellátó Osztályán szakorvos pozíció 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 Sürgısségi Betegellátó Osztályon orvosi feladatok ellátása. Az önálló S02-ként 24 órában mőködı 
Sürgısségi Betegellátó Osztály nyolc ággyal mőködı speciális osztály. Profilja fekvıbeteg ellátásban a 
heveny panaszokkal beutalt, beszállított betegek primer kórházi szintő ellátása, differenciál 
diagnosztika, elsı ellátás, osztályos áthelyezés. 

Illetmény, juttatások:  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény illetve 
megállapodás alapján. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem/orvosi diploma; 

– sürgısségi szakvizsga; vagy; 

– aneszteziológiai-intenzív szakvizsga; vagy; 

– belgyógyász szakvizsga; 

– sürgısségi ellátásban szerzett gyakorlat; 



– Magyar Orvosi Kamara tagság. 

A pályázati dokumentációnak az alábbiakat szükséges tartalmaznia: 
– a pályázó személyi adatait, elérhetıségét; 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– képesítést igazoló okiratok másolatát; 

– orvosi alapnyilvántartási igazolást; 

– érvényes mőködési engedélyt; 

– érvényes MOK tagsági igazolást; 

– nyilatkozatot büntetlen elıéletrıl; 

– nyilatkozatot, illetve hozzájárulást arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a 
pályázatok elbírálásában részt vevı személyek megismerhetik. 
KSZK közzétételi idıpontja: 2012. szeptember 30. 

A pályázati dokumentáció benyújtásának határideje: 2012. november 4. 

Az elbírálás idıpontja: 2012. november 9. 

A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: elektronikus úton az orvigtitk@jahndelpest.hu e-
mail címre, Dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató részére címezve. 

A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük feltüntetni:  
Hivatkozási szám: 27/2012/PÁ, valamint K/3091/12.O ig. pozíció: „SBO – 1 fı szakorvos” 

A munkakör betölthetıségének várható idıpontja: a munkakör az elbírálást követıen azonnal 
betölthetı. 

A hirdetmény közzétételi helye: 
– www.jahndelpest.hu; 

– www.kszk.gov.hu; 

        

Baranya megye 

        

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

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

– a pályázathoz csatolandó a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. 
(II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítésrıl, valamint 
– az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben elıírt egyéb feltételekrıl szóló igazolások; 
– az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl szóló 60/2003. 
(X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározott személyi és tárgyi minimumfeltételek megléte. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– szakmai önéletrajzot; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– a végzettséget igazoló okiratok másolatát; 



– népegészségügyi szakigazgatási szerv által kiadott mőködési engedélyt. 

Sikeres pályázat esetén: az Önkormányzat önálló orvosi tevékenység végzésérıl megbízási szerzıdést 
köt, mely határozatlan idıre szól. 
A szerzıdéskötés várható idıpontja:  a pályázat elbírálását követı hónap 1. napja. 

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

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

A pályázat benyújtásának helye és módja: a pályázatot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
polgármestere részére (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), zárt borítékban, „Pályázat a pécsi 8. számú 
háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének ellátására’  megjelöléssel, egy eredeti és egy 
másodpéldányban kell benyújtani. 
A pályázattal kapcsolatban információ kérhetı Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán 
Fıosztály munkatársától, dr. Gáspár Jenıtıl [7621 Pécs, Széchenyi tér 1., t.: 06 (72) 533-935]. 

        

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.) 
EüM rend., valamint a 
313/2011. (XII. 23.) 
Korm.  
rend.-ben elıírt 
feltételek megléte, 
– büntetlen elıélet, 
– 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 követıen 3 hónap után 
tölthetı be, 
– a nyertes pályázóval  
az Ö. határozatlan idejő szerzıdést 
köt, melyben  
a felek rögzítik a mőködési 
feltételeket, 
– pályázatok benyújtása: Madaras 
Község Ö.  
Képv.-test. címére  
(6456 Madaras, Báthori u. 1.), 
 
– a pályázattal kapcsolatban 
Juhász István polgármester ad 
felvilágosítást,  
a 06 (79) 558-001-es 
telefonszámon 

        

  I. számú Fogorvosi 
Körzet 
(6456 Madaras, 
Nagyboldogasszony u. 
2.) 
fogorvos 
– vállalkozási formában, 

    



– területi ellátási 
kötelezettséggel 

        

Békés megye 

        

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

        

Gönc Város 
Ö. 
Képv.-test. 
3895 Gönc, 
Kossuth L. 
utca 71. 

Göncz II. (Gönc, 
Telkibánya) 
Háziorvosi Körzet 
háziorvos 
– vállalkozási formában, 
területi ellátási 
kötelezettséggel, az Ö.-
okkal kötött szerzıdésben 
rögzített feltételek 
szerint, 
– vegyes háziorvosi 
körzet 

– a 4/2000. (II. 25.) 
EüM rend.-ben, 
valamint a 313/2011. 
(XII. 23.) Korm. 
rend.-ben elıírt 
feltételek megléte, 
– saját tulajdonú 
gépkocsi és vez.-i 
engedély a terület 
ellátásához, 
– cs: v.-et igazoló 
okiratok másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– részletes sz.ö., 
– eü. alkalmasságot 
igazoló okmány, 
– az eü. 
államigazgatási 
szervnek a 
mőködtetési jog 
meglétérıl vagy az 
engedélyezés feltételei 
fennállásáról szóló 
igazolása, 
– igazolás arról,  
hogy a praxisengedély 
megszerzésének a 
feltételei fennállnak, 
– hozzájáruló 
nyilatkozat arról, hogy 
a pályázati eljárásban 
részt vevık 
a pályázati anyagot 
megismerhetik, 
– nyilatkozat arról,  
hogy a pályázat 
elbírálását nyílt vagy 
zárt Képv.-test. ülésen 
kéri 

– h: a megjelenést követı  
30. nap, 
– e.h. a h. lejártát követı  
30 napon belül, 
– a háziorvosi körzet 
mőködtetéséhez a Gönc, Károlyi 
G. utca 19., valamint Telkibánya 
Nagy út 7. szám alatti rendelı 
biztosított, 
– a szerzıdés idıtartama 
határozatlan, 
– szolg. lakás igény esetén 
biztosított Gönc vagy Telkibánya 
településen, 
– a mőködéshez a mindenkori 
OEP finanszírozás biztosított,  
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 finanszírozáshoz a 
megyei kormányhivatal 
népegészségügyi kistérségi 
intézete által kiadott érvényes 
mőködési engedéllyel kell 
rendelkeznie, 
– az állás 2013. I. 1. napjával 
tölthetı be, 
– pályázatok benyújtása: Gönc 
Város Ö. polgármestere részére 
(3895 Gönc,  
Kossuth L. u. 71.), 
– a borítékra kérjük ráírni: 
„Pályázat Gönc II.  
háziorvosi körzet  
ellátására”, 
– további információ kérhetı: 
Sivák János polgármestertıl  
a 06 (46) 588-355-ös 
telefonszámon 



        

Csongrád megye 

        

Fejér megye 

        

Gyır-Moson-Sopron megye 

        

Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet fıigazgatója pályázatot hirdet Kardiológiai Rehabilitációs 
Osztályára szakorvosi állás betöltésére. 
Az állás betölthetı belgyógyász, kardiológus, rehabilitációs szakvizsga valamelyikével. 

A közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltétele: büntetlen elıélet. 

Illetmény:  megbeszélés tárgya. 

Szükség esetén szolgálati lakás biztosított. 

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

Pályázat benyújtása: Dr. Négyesi Zsolt fıigazgatóhoz, 9400 Sopron, Várisi út 2. 

Az állás azonnal elfoglalható. 

        

Hajdú-Bihar megye 

        

Heves megye 

        

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

        

        

Komárom-Esztergom megye 

        

Kömlıd Község Önkormányzata (2853 Kömlıd, Rákóczi u. 9.) pályázatot hirdet háziorvosi munkakör 
betöltésére. 
A munkavégzés helye: 2853 Kömlıd, Pálóczy utca 21. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
– felnıtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás területi ellátási kötelezettséggel, iskola és az óvoda 
intézmények orvosi feladatainak ellátása, hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti 
szolgáltatásban való részvétel, vállalkozói jogviszony keretében (megállapodás szerint); 
– lakosságszám: 1094 fı. 

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

– alap szintő MS Office (irodai alkalmazások); 

– „B” kategóriás jogosítvány; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 



– büntetlen elıélet. 

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

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárul-e vagy kéri a zárt ülés tartását. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  a munkakör legkorábban 2013. január 1. napjától tölthetı 
be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Ferenc polgármester a 06 (30) 604-3188-
as telefonszámon vagy Schvarczné Stieber Rita nyújt a 06 (20) 470-3669-es vagy 06 (34) 470-512-es 
telefonszámon. 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Megyei napilap (24 óra). 

        

*** 

        

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

Fekvıbeteg Osztályra: 
belgyógyász, belgyógyász-kardiológus, belgyógyász-gastronterológus, szülész-nıgyógyász, 
aneszteziológus, neurológus, fül-orr-gégész, tüdıgyógyász szakorvosok részére. 

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

Orvos szálláson garzonlakást biztosítunk, ezen felül korszerően felújított, könnyített költségtérítéső 
önkormányzati bérlakást ajánlunk letelepedésre. 

Az alábbi állások munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban is betölthetık (szabadfoglalkozás 
vagy vállalkozás): 
szájsebész heti 18 órában. 

Várjuk továbbá rezidensek jelentkezését az alábbi szakmákra: 
Belgyógyászat-gastroenterológia, fül-orr-gégészet, neurológia, nukleáris medicina, radiológia, 
szülészet-nıgyógyászat, tüdıgyógyászat. 
Valamennyi pályázathoz: bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint. 

Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelı szakorvosi 



tevékenység végzése. 

A pályázatokra elsısorban szakorvosok jelentkezését várjuk, de jelentkezhetnek szakvizsga elıtt állók 
is. 

A jelentkezéshez csatolandók: 
– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– mőködési nyilvántartás érvényesítésérıl szóló határozat; 

– mőködési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 

– kamarai tagság igazolása; 

– OONYI 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. november 9. 

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. október 3-tól. 

A pályázati anyagot az orvosigazgatói titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal 
együtt) 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 

        

Vas megye 

        

Veszprém megye 

        

Zala megye 

        

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra 



A pályázatot meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        

Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselı-testülete (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján) pályázatot hirdet iskolavédınıi munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye: Gyöngyösi Védınıi Szolgálat szervezetén belül József Attila Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium (Gyöngyös, Kócsag u. 36–38.). 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: iskolavédınıi feladatok ellátása. 

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

Egyéb juttatásként a sikeresen pályázó és az állást betöltı védını számára az Önkormányzat igény 
esetén önkormányzati bérlakást biztosít. 

Pályázati feltételek: 
– szakmai önéletrajz; 

– védınıi diploma másolata; 

– gyakorlati idıt igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amelyet legkésıbb a döntés meghozatalának napjáig 
szükséges benyújtani; 

– nyilatkozatok: hozzájárulás a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez, valamint nyilatkozik pályázatának nyílt vagy zárt képviselı-testületi ülésen 
történı tárgyalásáról. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: védınıi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Képzési Központ 
internetes oldalán történı megjelenéstıl számított 15. nap, 2012. november 9. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gubancsik Lászlóné nyújt a 06 (37) 510-329-es 
telefonszámon vagy személyesen elıre egyeztetett idıpontban. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Gyöngyös Város Önkormányzat 
címére történı megküldésével (3200 Gyöngyös, Fı tér 13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplı azonosító számot: 7/3419-5/2012., valamint a munkakör megnevezését: 
„iskolavédını”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot a Képviselı-testület bírálja el. A pályázatokat 
az egészségügyi tanácsnok véleményezi. 

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.gyongyos.hu, Védını szakfolyóirat. 

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 „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 
ügyvezetıje pályázatot hirdet a „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelısségő Társaság gazdasági igazgatói állásának betöltésére. 

A gazdasági igazgatói megbízatás határozott idıre szóló munkaviszony. 

A megbízatás kezdı idıpontja: 2013. január 1. 

A megbízatás lejárta: 2015. december 31. 

A gazdasági igazgató feladata: az intézmény mőködésével összefüggı gazdasági, pénzügyi, mőszaki 
és intézmény-üzemeltetési feladatok ellátása. 

Pályázati feltételek: 
– büntetlen elıélet; 

– szakirányú felsıfokú iskolai végzettség [közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben 
szerezhetı képesítés] és mérlegképes könyvelıi szakképesítés vagy felsıfokú iskolai végzettség és 
emellett mérlegképes könyvelıi szakképesítés, valamint 

– a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3)–(5) bekezdés szerinti nyilvántartáson való 
szereplés, továbbá rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító igazolvánnyal, és 

– legalább 3 éves vezetıi gyakorlat (a vezetıi gyakorlat alól felmentést az ügyvezetı javaslatára a 
fenntartó adhat); 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– a pályázó szakmai önéletrajzát; 

– a büntetlen elıéletet igazoló – 3 hónapnál nem régebbi – hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél másolatát; 

– a legalább 3 éves vezetıi gyakorlat igazolását; 

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

– a pályázó nyilatkozatát, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

A munkaszerzıdés megkötésekor 3 hónapos próbaidı kikötésére kerül sor. 
A pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi Közlönyben, a társulásban részt vevı 
önkormányzatok székhelyén, a tabi honlapon, és a Nonprofit Kft. honlapján. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 1. 

A pályázat elbírálási határideje: 2012. december 15. 

A beérkezett pályázatokat ad-hoc bizottság véleményezi, melynek tagjai a megbízási jogkör gyakorlója 
által kijelölt – megbízási jogkörrel nem rendelkezı – személyek, valamint a szakma szerint illetékes 
egészségügyben mőködı szakmai kamara, ennek hiányában érdekképviselet, szövetség, illetıleg 
egyesület képviselıje. A megbízásról az ügyvezetı dönt. 
A pályázatot a „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő 
Társaság ügyvezetıjéhez, Dr. Szabó János részére (8660 Tab, Kossuth L. u. 56.) kell benyújtani. 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a 06 (84) 525-701-es telefonszámon kérhetı. 

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

 



1 A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, külföldi államban 
kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltıl függıen – magyar hatósági bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben 
tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott 
végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása. 

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

3 
A vezetıi beosztásra, valamint idıtartamra történı hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás másolata. 
 


