
Általános tudnivalók 

2012. EüK. 20. szám pályázati felhívás (hatályos: 2012.12.05 - ) 

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 

        

Mátrai Gyógyintézet, Mátraháza fıigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony keretében 
1. tüdıgyógyász szakorvosi (2) állás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye: Heves megye, Mátrai Gyógyintézet 

A munkakörbe tartozó, illetve vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: az Intézet munkájában 
való részvétel. Csatlakozik az Intézetben kialakult intervenciós bronchológiai teamhez. 

Pályázati feltételek: 
– büntetlen elıélet; 

– cselekvıképesség; 

– orvosi diploma megléte; 

– tüdıgyógyász szakvizsga megléte vagy szakvizsga elıtti állapot igazolása; 

– angol nyelvbıl társalgási szintő nyelvtudás. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– bronthológiai jártasság; 

– gyakorlati szintő informatikai rendszerismeret. 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 
– OONY-ba történt felvétel igazolása (egyszerő másolatban); 

– végzettséget igazoló okiratok másolata, (egyetemi diploma, szakvizsga oklevél vagy szakvizsga elıtti 
állapot igazolása); 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– beleegyezı nyilatkozat arról, hogy a pályázó beleegyezik a teljes pályázati anyag megismerésébe 
azok körében, akik a pályázat elbírálásában részt vesznek. 
2. aneszteziológus és intenzívterápiás szakorvos 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő. 

Az állás vállalkozói megbízással is betölthetı. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 



A munkavégzés helye: Heves megye, 3223 Mátrai Gyógyintézet. 

A munkakörbe tartozó, illetve vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: az Intézet 5 ágyas 
intenzív osztályának munkájában való részvétel. Csatlakozik az Intézetben kialakult pulmonológiai, 
illetve bronchológiai teamhez. 

Pályázati feltételek: 
– büntetlen elıélet; 

– cselekvıképesség; 

– orvosi diploma megléte; 

– aneszteziológus és intenzívterápiás szakvizsga megléte vagy szakvizsga elıtti állapot igazolása; 

– angol nyelvbıl társalgási szintő nyelvtudás. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– aneszteziológus és intenzívterápiás szakképesítés, 

– gyakorlati szintő informatikai rendszerismeret. 

A pályázat részeként csatolandó dokumentumok: 
– OONY-ba történt felvétel igazolása (egyszerő másolatban); 

– végzettséget igazoló okiratok másolata, (egyetemi diploma, szakvizsga oklevél vagy szakvizsga elıtti 
állapot igazolása); 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– beleegyezı nyilatkozat arról, hogy a pályázó beleegyezik a teljes pályázati anyag megismerésébe 
azok körében, akik a pályázat elbírálásában részt vesznek. 

Egyéb tudnivaló mindkét hirdetéshez: 
– kiemelt bérezés a végzettség és gyakorlati idı függvényében; 

– szolgálati lakást igény esetén biztosítunk; 

– az állások esetében a ráépített pulmonológus szakvizsgára van lehetıség; 

– az állások a pályázat elbírálása után azonnal betölthetık; 

– a pályázatok benyújtási határideje: 2012. december 21. 

Pályázatok elbírálási határideje: 2013. január 10. 

A pályázatokat – zárt borítékban – az alábbi címre kérjük megküldeni vagy személyesen leadni: Mátrai 
Gyógyintézet, 3223 Mátraháza, Dr. Urbán László PhD. fıigazgató fıorvos. 
A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: dr. Urbán László PhD. fıigazgató. 

*** 

        

Pécsi Tudományegyetem 7623 Pécs, Rákóczi út 2. pályázati felhívásai: 

Klinikai Központ  
minıségirányítási igazgató 

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

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
– gondoskodik a minıségirányítási rendszer számára szükséges folyamatok kialakításáról, 
fenntartásáról és fejlesztésérıl, 

– részt vesz a minıségirányítási képzéseken és továbbképzéseken, 

– közvetlenül irányítja a Minıségirányítási Igazgatás munkatársainak tevékenységét, biztosítja és 



ellenırzi, hogy a minıségirányítási rendszerben meghatározott elıírások szerint járjanak el, 

– megszervezi a minıségirányítási rendszer kialakítását megalapozó és eredményes mőködtetését 
elısegítı elméleti és gyakorlati ismeretek oktatását, 

– betartja és érvényesíti a minıségirányítási rendszer szabvány elıírásait az egységek vezetıin és az 
egységek minıségirányítási felelısein keresztül, 

– részt vesz a minıségirányítási folyamatleírások, eljárásrendek, utasítások és bizonylatok 
meghatározásában, melyek a szabványkövetelményeknek (MSZ EN ISO 9001: 2009, Magyar 
Egészségügyi Ellátási Standarok) megfelelı tevékenységekhez szükségesek, 

– kapcsolatot tart külsı felekkel a minıségirányítási rendszer vonatkozásában (rendszerépítés, tanúsítás 
és auditálás), 

– szakmailag támogatja a minıségirányítási rendszer fejlesztését, a betegellátás és a 
háttérszolgáltatások (támogató és kisegítı folyamatok) területén, 

– részt vesz a Klinikai Központ vezetése által elrendelt ellenırzésekben a minıségügyi szempontok 
érvényesítése érdekében 

– részt vesz a Klinikai Központ egységeiben a belsı auditok tervezésében, szervezésében, 
értékelésében és visszacsatolásában, 

– megszervezi a minıségirányítási rendszer kötelezı idıszakos vezetıségi átvizsgálását és a részletes 
beszámoló elkészítését, 

– rendszeresen felülvizsgálja a Klinikai Központ vezetıivel a minıségpolitikát és értékeli a kitőzött 
minıségcélok megvalósítását, 

– javaslatokat tesz a rendszeresen végzett adatelemzések értékelése alapján a minıségügyi 
fejlesztésekre (adatelemzések: betegelégedettség, dolgozói elégedettség,beszállítók elégedettsége, 
szakmai- és menedzseri indikátorok stb.), 

– rendszeresen beszámol a Klinikai Központ Tanácsának ülésein a minıségirányítási rendszer 
mőködésérıl és minıségfejlesztési javaslatokat tesz. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, minıségirányítási rendszermenedzsment 
szakképesítés és minıségügyi auditori szakképesítés; 
– a pályázati kiírást megelızı 10 éven belül legalább 5 év minıségirányítási gyakorlat, legalább 3 év 
egészségügyi minıségügyben szerzett vezetıi gyakorlat; 
– a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elképzelések. 

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

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

– MOK tagsági igazolvány másolat; 

– minıségügyi szakmai program, vezetıi elképzelések; 

– nyilatkozat az elbírálásban részt vevık részére a pályázati anyag megismerésérıl, valamint 
betekintéshez való hozzájárulásról. 

Klinikai Központ  
ápolási igazgató 

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

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A PTE Klinikai Központ SzMSz 22. § (3)–(6) bekezdése alapján többek között: 

– irányítja és vezeti az ápolási, egészségügyi szakdolgozói szolgálatot, a Klinikai Központ céljainak, 



feladatainak megfelelıen kialakítja az ápolási stratégiáját; 

– irányítja a betegdokumentáció (egészségügyi dokumentáció) vezetésének ápolás-szakmai 
(egészségügyi szakdolgozói) dokumentációs rendszerét; 

– folyamatosan figyelemmel kíséri a betegjogok érvényesülését; 

– folyamatosan figyelemmel kíséri a Klinikai Központ higiénés rendjét; 

– biztosítja és felügyeli a Klinikai Központban ápolói és egyéb egészségügyi szakdolgozói 
munkakörben foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók tevékenységét; 

– megszervezi, koordinálja, ellenırzi, értékeli a Klinikai Központban folyó betegápolási tevékenységet; 

– koordinálja a betegellátó egységek (klinikák/intézetek/klinikai tanszékek/osztályok, a központi 
diagnosztikai egységek, illetve a járóbeteg-ellátó részlegek) szakdolgozóinak munkáját, a fınıvérek, 
illetve a vezetı asszisztensek útján; 

– gondoskodik az intézeti ápolási protokollok elkészítésérıl, kiadásáról, gyakorlatban történı 
bevezetésérıl; 

– megszervezi az egészségügyi szakdolgozók nyilvántartását, az azzal kapcsolatos egyéb teendıket, 
segíti és ellenırzi a szakoktatóik munkáját; 

– rendszeresen ellenırzi a tudományos munkát és a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelıen 
gondoskodik az elıírt beszámolók, jelentések elkészítésérıl, továbbításáról; 

– részt vesz az általa közvetlenül irányított betegellátó szervezeti egységek éves tervének és 
keretgazdálkodásának jóváhagyásában. 

Pályázati feltételek: 
– fıiskola/egyetemi egészségügyi végzettség, diplomás ápolói, intézetvezetıi vagy egyetemi okleveles 
ápolói képesítés, egészségügyi (szak)menedzseri képesítés; 

– a pályázati kiírást megelızı 5 éven belül legalább 3 év vezetıi gyakorlat; 

– a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elképzelések. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok 
másolata, MESZK tagsági igazolvány másolat, ápolási szakmai program, vezetıi elképzelések, 
nyilatkozat az elbírálásban részt vevık részére a pályázati anyag megismerhetıségérıl, valamint 
betekintéshez való hozzáárulásról. 

Klinikai Központ  
általános fıigazgató helyettes, orvosigazgató 

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

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
– részt vesz az orvosi munka szakmai és etikai színvonalának ellenırzésében, 

– részt vesz a Klinikai Központ orvosi ügyeleti-készenléti rendszerének megszervezésében és felügyeli 
azt, 
– részt vesz a Klinikai Központ gyógyító-megelızı ellátást végzı egységei teljesítményének 
elemzésében, a Klinikai Központ kódolási tevékenységében, 
– elemzi a mőködés szakmai hatékonyságát, javaslatokat tesz a hatékonyság fokozása érdekében, 

– irányítja a betegdokumentáció (egészségügyi dokumentáció) orvos szakmai dokumentációs rendszer 
továbbfejlesztését, 
– közremőködik a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában, 

– kapcsolatot tart a betegjogi képviselıvel, 

– figyelemmel kíséri a betegjogok érvényesülését, 



– ellenırzi az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtását, 

– felügyeli az intézményi várólista vezetését, 

– felügyeli a Foglalkozás- egészségügyi és Munkahigiénés Központ, valamint a Kórházhigiénés 
Szolgálat mőködését, 
– irányítja az orvosigazgatást, az Egészségbiztosítási Osztály munkáját, 

– elıkészíti az Alapító Okiratban meghatározott egészségügyi alaptevékenység és egyéb kiegészítı 
tevékenység ellátásának adatszolgáltatását a jogszabályi elírásoknak megfelelıen, 
– ellátja a Klinikai Központ fıigazgatója által hatáskörébe utalt feladatokat, 

– részt vesz a házirend megalkotásában, 

– kapcsolatot tart az Egészségbiztosítási Pénztárral és az egészségügyi szolgáltatást ellátó, ellenırzı 
hatóságokkal, részt vesz az adatszolgáltatási kötelezettségek elıkészítésében, 
– részt vesz a Klinikai Központ szabályzatainak, intézkedéseinek, elıterjesztéseinek kidolgozásában, 

– irányítja a betegellátáshoz kapcsolódó adatvédelmi feladatok megvalósítását, 

– biztosítja a Klinika Központban mőködı medikai szoftverek, szakmai felügyeletét, 

– felügyeli a Klinikai Központ esélyegyenlıségi feladatainak végrehajtását. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, egészségügyi (szak)menedzseri képesítés 
vagy jogi szakokleveles orvos szakon szerzett képesítés; 
– PhD vagy habilitáció; 

– angol vagy német középfokú „C” típusú nyelvvizsga; 

– a pályázati kiírást megelızı 10 éven belül legalább 5 év szakorvosi gyakorlat, legalább 3 év vezetıi 
gyakorlat; 
– tudományos tevékenység, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására 
vonatkozó elképzelések. 

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

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

– MOK tagsági igazolvány másolat; 

– orvos szakmai program, vezetıi elképzelések; 

– nyilatkozat az elbírálásban részt vevık részére a pályázati anyag megismerhetıségérıl, valamint 
betekintéshez való hozzájárulásról. 

Valamennyi pályázati kiírás vonatkozásában: 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 2016. szeptember 18-ig szól. KK SzMSz 20–20–22. § (2) 
bekezdés: a megbízatás idıtartama megegyezik a klinikai fıigazgató megbízásának idejével. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi  
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
A beosztás legkorábban 2013. február 1. napjától tölthetı be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat 2012. december 31-ig a Pécsi Tudományegyetem 
Klinikai Központ Fıigazgatói Hivatalnak címezve kell eljuttatni (7623 Pécs, Rákóczi út 2. G. épület). 



A pályázatokat elektronikusan is kérjük eljuttatni a következı címre: „foigazgatoi.hivatal@kk.pte.hu. 

A benyújtott jelentkezésekben kérjük feltüntetni a pályázati iktatószámát is. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a PTE vonatkozó szabályzataiban foglaltak alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 31. 

Az elsıdleges közzététel helye a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapja. Adateltérés 
esetén a KIH honlapján rögzített kiírást kell figyelembe kell venni. Publikálás dátuma: 2012. december 
1. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– PTE honlap; 

– Oktatási és Kulturális Közlöny. 

        

*** 

        

Vas Megyei Markusovszky 
K. Egyetemi Oktatókórház 
Nonprofit Zártkörő 
Részvénytársaság 
9700 Szombathely, 
Markusovszky L. u. 5. 
Levelezési cím:  
9700 Szombathely, 
Markusovszky L. u. 5. 

Traumatológiai 
O. 
osztályvezetı 
fıorvos 

– szakirányú szv., 
– legalább 10 éves 
sz. tev., az szv. 
megszerzését 
követıen, 
– e: a PhD. 
minısítés  
vagy ha a PhD. 
minısítés 
megszerzése 
folyamatban van, 
– cs: sz. v.-eket 
igazoló okiratok 
másolatai  
(orv. d., szv. biz.,  
OONY-ba történı 
felvétel igazolása), 
– az O. vez.-ére 
vonatkozó sz. 
program leírása, 
– orvosi kamarai 
tagság igazolása,  
– eddigi orvosi 
jogviszony 
igazolása, 
– sz.ö. 

– b: megegyezés szerint, 
– alkalmazás munkaviszony 
keretében, 
– h: megjelenést követı  
15 napon belül, 
– lakás igény esetén 
biztosítható, 
– a kinevezés határideje:  
a pályázatok elbírálását 
követıen, 
– pályázatok benyújtása: Prof. 
Dr. Nagy Lajos PhD 
vezérigazgató fıorvos  
(9700 Szombathely, 
Markusovszky L. u. 5.), 
– információ: Prof. Dr. Nagy 
Lajos PhD vezérigazgató 
fıorvostól a fenti címen, 
illetve a 06 (94) 515-501-es 
telefonszámon kapható 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi 
és orvosvezetıi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı szerv 
neve, címe 

Munkahely és 
munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 



        

Magyar Imre K. 
fıig.-ja 
8400 Ajka,  
Korányi F. u. 1. 

Krónikus 
Belgyógyászat 
osztályvezetı 
fıorvos 

– 5 év feletti szakorv. gy., 
– cs: részletes sz.ö., 
– v.-et, szk-t igazoló 
dokumentumok másolata, 
– MOK tagságot igazoló 
kártya másolata, 
– hozzájáruló nyilatkozat 
arra vonatkozóan,  
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatokat 
a pályázati eljárással 
összefüggésben kezeljék,  
a pályázati anyagot a részt 
vevık megismerjék, 
véleményezzék 

– h: a megjelenéstıl számított 
30. nap, 
– az állás betöltése 5 évre szól, 
– pályázatok benyújtása:  
Dr. Nyári Ildikó fıig.-hoz  
a K. címére (8400 Ajka,  
Korányi F. u. 1.), 
– érdeklıdni lehet: dr. Nyári 
Ildikó fıig.-tól  
a 06 (88) 521-124-es 
telefonszámon 

        

*** 

        

Budapest Fıváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (1027 Budapest, Kapás u. 
2.). pályázati felhívása. 
Munkakör megnevezése: urológus szakorvos, részlegvezetıi megbízással. 

A megbízás idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazott, teljes munkaidı, heti 36 órás. 

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

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: a hagyományos 
urológiai diagnosztika és terápia körébe tartozó urológiai vizsgálatok és ellátások végzése. A 
részlegvezetı fıorvosi megbízás alapján a részleg munkájának irányítása. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, urológus szakvizsga; 

– szakmai, – legalább 3–5 év – tapasztalat; 

– büntetlen elıélet; 

– MOK tagság; 

– érvényes mőködési nyilvántartás; 

– vezetıi tapasztalat 1–3 év 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, végzettségeket igazoló okiratok másolatait; 

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

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a bizottság megismerheti; 

– mőködési nyilvántartásról másolatot; 

– kamarai igazolványról másolatot. 

A munkavégzés helye: 1027 Budapest, Kapás u. 22. 

Bérezés: megállapodás szerint, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezéseibıl kiindulóan. 



A pályázat benyújtásának módja: a fényképpel ellátott önéletrajzokat kérjük a Budapest Fıváros II. 
kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata címére megküldeni (1027 Budapest, Kapás u. 22., dr. 
Polák László fıigazgató fıorvos részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplı, azonosító számot: IG/843/2/2012., valamint a munkakör megnevezését: „urológus 
szakorvos”. A pályázat benyújtására e-mailben az euszolgig@kapas.hu e-mail címen van lehetıség. 
Benyújtási határidı: 2012. december 14. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 28. 

A munkakör legkorábban 2013. január 2-tıl tölthetı be. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Polák László fıigazgató fıorvos nyújt a 
488-7528-as telefonszámon. 

        

*** 

        

Nyírı Gyula K. 
1135 Bp., 
Lehel utca 59. 

Belgyógyászat 
osztályvezetı 
fıorvos 

– egyetem,  
belgyógyászat szv., 
– legalább 5 éves 
osztályvezetıi tapasztalat, 
– ECDL, 
– e: tud. munkásság, PhD. 
fokozat, pszichoszomatika 
területén szerzett 
tapasztalat, 
– cs: sz.ö., 
– sz. végzettséget igazoló 
bizonyítvány másolatok, 
– vez.-i koncepció, 
– vez.gy.-t igazoló iratok 
másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– hozzájáruló nyilatkozat 
ahhoz, hogy a pályázati 
anyagot a pályázat 
elbírálásában részt vevık 
megismerhessék 

– b: Kjt. és megegyezés 
szerint, 
– h: 2012. XII. 20., 
– e.h. 2013. I. 21., 
– a m.-kör legkorábban  
a pályázat elbírálását követıen 
tölthetı be, 
– pályázatok benyújtása: 
1 példányban zárt borítékban 
kérjük  
a K. fıigazgatósága részére 
megküldeni, dr. Németh Attila 
PhD. fıig. fıorvoshoz (1135 
Bp., Lehel utca 59.) 

        

*** 

        

A Kenézy Kórház Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetıje pályázatot 
hirdet ápolási igazgató beosztás betöltésére. 

Az egészségügyi szolgáltató megnevezése: Kenézy Kórház Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató). 

Betöltendı munkakör: ápolási igazgató – határozatlan idıre szóló munkaviszony. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: az ápolási igazgató 
feladatkörébe tartozik 



– az ügyvezetı közvetlen irányítása mellett – a szolgáltató által nyújtott fekvı- és járóbeteg ellátásnak 
ápolás szakmai felügyelete, tervezése, irányítása és a tevékenységek összehangolása, ennek keretében 
különösen: 

– Az ápolási dokumentáció szabályszerő vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának 
felügyelete. 

– A betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése. 

– A betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közremőködés. 

– A betegjogi képviselıvel való kapcsolattartás. 

– A szolgáltató higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése. 

– A házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenırzése. 

– Közremőködik az ápolói és egyéb egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének biztosításában. 

– Fekvı- és járóbeteg ellátásához szükséges receptek megrendelése. 

– Közremőködik a Szolgáltató szakmai tervének elkészítésében. 

– Közremőködik a külsı betegszállítás megszervezésében. 

– Részt vállal az intézet minıségügyi rendszerének kidolgozásában (ápolási protokollok, standardok, 
indikátorok fejlesztése). 

– Az intézményen belüli információáramlás pontos, dokumentált és ellenırizhetı gyakorlatának 
megvalósítása. 

– Javaslatot tesz a betegellátást szolgáló eszközök korszerősítésére, az ápolói és egyéb egészségügyi 
szakdolgozók munkavégzésre irányuló jogviszonyának létesítésére és megszüntetésére, az ápolói és 
egyéb egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének biztosítására. 

– A Szolgáltató Szervezeti és Mőködési Szabályzatában meghatározott további feladatok ellátása. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstıl számított 15. nap. 

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

A pályázatok elbírálása: a pályázatról az ügyvezetı legkésıbb az Elıkészítı Bizottság véleményét 
követı 15 napon belül dönt. 
A pályázati eljárás a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 13/2002. (II. 28.) EüM rendelet 
elıírásai szerint történik. 

Pályázati feltételek: 
– egészségügyi fıiskola diplomás ápolói, intézetvezetıi, szakoktatói szakán vagy tudományegyetemen 
szerzett diplomás ápolói oklevél; 
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési 
szakon szerzett képesítés, valamint 
– legalább 3 éves vezetıi gyakorlat; 

– büntetlen elıélet; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

Munkabér és egyéb juttatások megállapítása: az egészségügyi ágazati bérre tekintettel megegyezés 
szerint. 
Az ápolási igazgatói feladatok ellátása az elbírálást követıen azonnal betölthetı. 

A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– az ápolási igazgatói feladatok ellátására vonatkozó szakmai elképzelések, vezetıi és szakmai 
program; 
– végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, illetve nyelvtudást igazoló okiratok másolata; 



– szakmai, illetve vezetıi gyakorlatot igazoló okmányok (munkáltatói igazolások); 

– egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásába, illetve mőködési 
nyilvántartásba vétel igazolása; 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevık a pályázati anyagát 
megismerhetik; 
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a jogszabályban elıírt 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz. 
A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázatot zárt borítékban, „Pályázat a KENÉZY KÓRHÁZ 
Nonprofit Kft. Ápolási Igazgatói feladatainak ellátására” megjelöléssel, 4 példányban kell benyújtani 
személyesen vagy postai úton. 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás és további információ kérhetı: Dr. Lampé Zsolt ügyvezetı 
(4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26., t.: 06 (52) 511-867. 
A pályázat benyújtásának helye: postai úton: KENÉZY KÓRHÁZ Nonprofit Kft. 4001 Debrecen, Pf. 
195. 
Személyesen: KENÉZY KÓRHÁZ Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Bartók B. út 2–26. Titkárság: 06 
(52) 511-867 

        

*** 

        

Szent Erzsébet K. 
Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

ügyvezetıje 
5100 Jászberény, 
Szelei út 2. 

szülész-nıgyógyász 
osztályvezetı 
fıorvos 
csecsemı-  
és gyermekgyógyász 
szakorvos 
másodfıorvos 

  mindkettıhöz: 
– b: kiemelt, 
– lakás személyes 
megbeszélés alapján, 
– a szabályszerően 
összeállított pályázati anyagot 
a K. címére kell benyújtani, 
– a pályázatokról bıvebb 
felvilágosítást dr. Bálint Péter 
ügyvezetı és Czigány Anikó 
mb. ápolási Ig. ad 
személyesen vagy telefonon a 
06 (57) 500-220,  
06 (57) 500-201-es 
telefonszámon 

        

*** 

        

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház fıigazgató fıorvosa (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.) 
pályázatot hirdet osztályvezetı fıorvosi állás betöltésére, az Intézet Szülészet-Nıgyógyászati 
Osztályára. 
A kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/fıorvos munkakörre és 
határozott idejő vezetıi megbízásra szól. 

Pályázati feltétel: 



– szülészet-nıgyógyászat szakvizsga; 

– legalább 5 éves, a szakterületen szerzett gyakorlat; 

– vezetıi gyakorlat; 

– tudományos munkásság. 

Elınyt jelent: 
– tudományos fokozat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– tudományos munkák, publikációk jegyzéke; 

– szakmai koncepció; 

– diploma másolata; 

– szakvizsga bizonyítványok másolata; 

– mőködési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– kamarai tagsági igazolás; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó ennek 
meglétéhez kötött munkakörben dolgozik; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevık megismerhetik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
Feladat: az Osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködtetése. 

Illetmény, juttatások:  Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

Pályázati határidı: a megjelenést követı 15. nap. 

A pályázat benyújtása: dr. Trombitás Zoltán fıigazgató fıorvos, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidı lejártát követı 60. nap. 

Az állás betölthetı: a pályázat elbírálását követıen azonnal. 

*** 

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház fıigazgató fıorvosa (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.) 
pályázatot hirdet osztályvezetı fıorvosi állás betöltésére, az Intézet Bırgyógyászati Osztályára. 
A kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/fıorvos munkakörre és 
határozott idejő vezetıi megbízásra szól. 

Pályázati feltétel: 
– bırgyógyászat szakvizsga; 

– legalább 5 éves, a szakterületen szerzett gyakorlat; 

– vezetıi gyakorlat; 

– tudományos munkásság. 

Elınyt jelent: 
– allergológia és klinikai immunológia ráépített szakvizsga; 

– tudományos fokozat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– tudományos munkák, publikációk jegyzéke; 



– szakmai koncepció; 

– diploma másolata; 

– szakvizsga bizonyítványok másolata; 

– mőködési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– kamarai tagsági igazolás; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó ennek 
meglétéhez kötött munkakörben dolgozik; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevık megismerhetik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
Feladat: az Osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködtetése. 

Illetmény, juttatások:  Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

Pályázati határidı: a megjelenést követı 15. nap. 

A pályázat benyújtása: dr. Trombitás Zoltán fıigazgató fıorvos, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidı lejártát követı 60. nap. 

Az állás betölthetı: a pályázat elbírálását követıen azonnal. 

        

*** 

        

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulásának gesztor önkormányzata 
pályázatot hirdet Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye intézményvezetıi beosztásának betöltésére. 

A munkáltató megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata, 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

Betöltendı munkakör: jogi szakértı. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Magasabb vezetıi beosztás megnevezése: intézményvezetı. 

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

A megbízás kezdı napja: 2013. április 1. 

A megbízás megszőnésének idıpontja:  2018. március 31. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

Munkahely:  Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 

Munkavégzés helye: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104–106. 

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetıi megbízással összefüggı lényeges feladatok: a 
jogszabályokban meghatározott magasabb vezetıi feladatok, valamint az intézmény Alapító okiratában 
megállapított szolgáltatások magas színvonalon történı ellátásához szükséges tevékenységek ellátása. 

A megbízás feltételei: 
– büntetlen elıélet; 

– tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá, 

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



– az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. 
számú melléklete, vagy a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet szerinti szakirányú felsıfokú iskolai 
végzettség, 
– legalább öt év felsıfokú végzettséget vagy felsıfokú szakmai képesítést igénylı, a gyermekvédelem, 
a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat, vagy öt év vezetıi gyakorlat; 
– az intézményben fennálló határozatlan idıre szóló kinevezés, illetıleg a vezetıi megbízással 
egyidejőleg felsıfokú végzettségő vagy felsıfokú szakmai képesítést igénylı munkakörben történı 
határozatlan idıre szóló kinevezés; 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján. 
Vezetıi pótlék mértéke: a pótlékalap 250%-a. 

A pályázat benyújtásának formája: a pályázatokat postai úton 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. és 
elektronikus formában lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre egyaránt be kell nyújtani. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
– postai úton: 2013. január 15. 

– elektronikus úton: 2013. január 15. 15,00 óra 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 28. 

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselıtestülete bírálja el Felsılajos község polgármestere véleményének kikérésével. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– a pályázó szakmai életrajzát; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülı 
fejlesztési elképzeléssel. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– a pályázó 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen elméletet igazoló hatósági bizonyítványát; 

– a végzettségeket igazoló oklevelek másolatait; 

– korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat; 

– a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezetıi beosztásával a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és 43/A. §-ában meghatározott 
összeférhetetlenség nem áll fenn; 
– a pályázó nyilatkozatát arról, amely szerint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásáról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben 
nem áll fenn; 
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvıképességet kizáró vagy korlátozó 
gondnokság alatt. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– Lajosmizse Város honlapja (http://lajosmizse.hu); 

– Felsılajos Község honlapja (http://felsolajos.hu); 

– Szociális Közlöny; 

– Oktatási és Kulturális Közlöny, valamint 



– Hivatalos Értesítı. 

A kormányzati személyügyi feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történı publikálás idıpontja: 
2012. november 13. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András polgármester nyújt a 06-76-457-
575-ös telefonszámon. 

        

*** 

 
 

      

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

Érsebészeti részleg 
részlegvezetı 
fıorvos  

– orv. d., 
– érsebészeti szv., 
– vez.-i gy., 
– büntetlen elıélet, 
– e: összetett, széles körő 
rálátás az érsebészet 
területére, 
– cs: részletes sz.ö., 
– sz. elképzelések, vez.-i 
koncepció, 
– iskolai v.-et igazoló 
okiratok másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat arról,  
hogy a bírálatban részt 
vevık megismerhetik  
a pályázatot 

– b: megállapodás szerint, 
– h: 2012. XII. 28., 
– az állás betölthetı:  
a pályázat elbírálását követıen 
azonnal  
(a pályázati eljárás lefolytatása 
az ide vonatkozó rendelet 
szerint történik), 
– határozatlan idejő 
szakorvosi közalkalmazotti 
jogviszonyban és 5 évre szóló 
határozott idejő vez.-i 
megbízással, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Csernavölgyi István fıig.-hoz 
a K. címére  
(8000 Székesfehérvár, 
Seregélyesi u. 3.), 
– érdeklıdni lehet: dr. Reiber 
István orv.-Ig.-tól  
a 06 (22) 535-683-as 
telefonszámon 

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı 
szerv neve, 
címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 
információk 

        

Budapest 

        

Baranya megye 

        

Bács-Kiskun megye 



        

Békés megye 

        

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

        

Csongrád megye 

        

Fejér megye 

        

Gyır-Moson-Sopron megye 

        

Hajdú-Bihar megye 

        

Heves megye 

        

Pétervására 
Város Ö. 
Képv.-test. 
3250 
Pétervására, 
Szabadság tér 
1. 

I. számú fogorvosi  
körzet 
Pétervására város orvosi 
körzet rend.-ben 
meghatározott része, 
Erdıkövesd, Váraszó 
területi ellátási 
kötelezettséggel történı, 
vállalkozói jogviszony 
keretében betöltendı 
fogorvosi ellátása 

– háziorvosi, házi gyermekorvosi 
és fogorvosi tev.-rıl szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM rend.-ben 
meghatározott képesítés, továbbá 
az önálló orvosi tev.-rıl szóló 
2000. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2012. 
(XII. 23.) Korm. rend.-ben elıírt 
feltételeknek megfelelés, 
– e: legalább 3 év sz.gy., 
– cs: Orvosok 
Alapnyilvántartásába vétel 
igazolásának másolata, 
– Orvosi Mőködési 
Nyilvántartásba vételrıl szóló 
határozat, 
– a mőködtetési jog 
engedélyezési feltételei 
meglétének igazolása, 
– részletes sz.ö., 
– sz. v.-et, valamint szv.-ket 
igazoló okiratok másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi e.b. 
(büntetlen elıélet, hivatástól való 
eltiltás hatálya alatt nem áll) 

mindkettıhöz: 
– h: a megjelenéstıl 
számított  
30. napon belül, 
– e.h. a h. lejártát  
követı elsı Képv.-test. 
ülésen, 
– az állás a pályázat 
elbírálását követıen – a 
szükséges ügyviteli 
eljárások lefolytatása 
után – azonnal 
betölthetı, 
– a nyertes pályázó  
a mőködtetési jogot 
ingyenesen szerzi meg, 
– pályázatok 
benyújtása: zárt 
borítékban, 
személyesen vagy 
postai úton (Eged 
István polgármester  
3250 Pétervására,  
Szabadság tér 1.), 
– t: 06 (36) 568-045 

        

  II. számú háziorvosi 
körzet 

– háziorvosi, házi gyermekorvosi 
és fogorvosi tev.-rıl szóló 

  



háziorvos 
Pétervására város orvosi 
körzet rend.-ben 
meghatározott része, 
Erdıkövesd, Váraszó 
területi ellátási 
kötelezettséggel történı, 
vállalkozói jogviszony 
keretében betöltendı 
háziorvosi ellátása 

4/2000. (II. 25.) EüM rend.-ben 
meghatározott képesítés, továbbá 
az ott megjelölt  
és a 313/2012 (XII. 23.) Korm. 
rend.-ben elıírt feltételeknek 
megfelelés, 
– cs: MOK tagságot igazoló 
dokumentum másolata, 
– MOK által a mőködtetési jog 
engedélyezési feltételei 
meglétének igazolása, 
– részletes sz.ö., 
– sz.v.-eket igazoló okiratok 
másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b. 

        

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

        

Szent Erzsébet 
K. 
Nonprofit 
Közhasznú 
Kft. 
ügyvezetıje 
5100 
Jászberény, 
Szelei út 2. 

szülész-nıgyógyász 
szakorvos (2) 
belgyógyász szakorvos (2) 
radiológus szakorvos 
csecsemı-  
és gyermekgyógyász 
szakorvos (2) 

valamennyihez: 
– szv. elıtt álló orvosoknak is 

valamennyihez: 
– b: kiemelt, 
– lakás személyes 
megbeszélés alapján, 
– a szabályszerően 
összeállított pályázati 
anyagot a K. címére 
kell benyújtani, 
– a pályázatokról 
bıvebb felvilágosítást 
dr. Bálint Péter 
ügyvezetı és Czigány 
Anikó mb. ápolási Ig. 
ad személyesen vagy 
telefonon a 06 (57) 
500-220-as,  
06 (57) 500-201-es 
telefonszámon 

        

Komárom-Esztergom megye 

        

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet fogorvosi praxis 
betöltésére. 

Praxisra vonatkozó adatok: 
Megnevezése: Fogorvosi Szolgálat. 

Feladatellátás helye: Fogorvosi Rendelı, 2531 Tokod, Deák Ferenc utca 6. 

Progresszivitás szintje: Alapellátás. 



Rendelkezésre állás: heti 26 óra. 

Ellátási körzet: területi ellátási kötelezettséggel, Tokod településen (Tokod-Üveggyár településrész 
kivételével), valamint iskolafogászati feladatok: 
Ellátandó lakosságszám: 3 181 fı. 

Ügyelet, készenlét: ügyeletben nem vesz részt. 

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

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– fogorvosi szakmai gyakorlat igazolásáról szóló nyilatkozatot; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– az ÁNTSZ igazolását arról, hogy a mőködtetési jog engedélyezésének feltételei fennállnak; 

– nyilatkozatot a körzet ellátásának módjáról (önállóan, alkalmazottként). 

A pályázat benyújtásának helye és módja: postai úton vagy személyesen Tokod Nagyközség 
Önkormányzata, Tóth Tivadar polgármesternek címezve. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Fogorvosi 
pályázat”. 
Cím: 2531 Tokod, Kossuth L. u. 53. Érdeklıdni lehet: a 06 (33) 505-110-es telefonszámon vagy 
személyesen a Polgármesteri Hivatalban. 
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követı 20 napon belül. 

A pályázatot Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a beadási határidı lejártát 
követıen, a soron következı rendes ülésén bírálja el. 
Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a 
pályázatot indokolás nélkül érvénytelenné nyilvánítsa. 

        

Nógrád megye 

        

Pest megye 

        

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítására a 
47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet 6. § (4) bekezdése szerint a fogászati alapellátás körébe tartozó 
sürgısségi ellátásra Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén – folyamatos elérhetıség 
biztosításával, minimum 6 óra helyszíni tartózkodással – kizárólag munkaszüneti napokon, heti 
pihenınapokon, valamint ünnepnapokon vállalkozási formában, feladat-ellátási szerzıdés keretében, az 
Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerzıdés szerinti finanszírozással. 

Pályázati feltételek: 
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendeletben, valamint az egészségügyi ellátás folyamatos mőködtetésének egyes szervezési kérdéseirıl 
szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendeletben foglalt feltételek megléte; 
– fogorvosi képesítés; 

– az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl szóló 60/2003. 
(X. 20.) ESzCsM rendelet szerinti rendelı és egyéb tárgyi feltételek megléte; 
– mőködtetési jog megléte vagy megszerzése feltételeinek fennállása. 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 
– részletes szakmai önéletrajz; 



– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a végzettséget igazoló okirat hiteles másolata; 

– vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok; 

– tárgyi feltételek meglétét igazoló dokumentumok; 

– mőködtetési jog meglétét igazoló határozat vagy a Budapest Fıváros Kormányhivatal Érdi, Budaörsi 
Kistérségi Népegészségügyi Intézetének határozata arról, hogy a pályázó megfelel a mőködtetési jog 
engedélyezési feltételeinek; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázati anyagot megismerhetik. 

Az ügyelet megszervezése és mőködtetése a pályázó feladata. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követı 30. nap. A pályázatot az Érdi Újságban is 
meg kell jelentetni. 
A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének a 
pályázat benyújtási határidejének lejártát követı soros ülése. 
A megbízás idıtartama:  3 év. 

A feladatellátás kezdı idıpontja:  2013. február 1. 

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot 2 példányban, zárt borítékban „Pályázat alapellátási 
fogorvosi ügyelet mőködtetésére” felirattal ellátva Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
címezve (2030 Érd, Alsó utca 1.), Mészáros András polgármester részére kell benyújtani. 
Felvilágosítás kérhetı: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Szociálpolitikai és 
Egészségügyi Csoportnál, Dudás Erzsébet csoportvezetıtıl a 06 (23) 522-318-as telefonon vagy 
személyesen elızetes idıpont egyeztetést követıen. 

        

*** 

        

Telki Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot hirdet fogorvos munkakör betöltésére. 

A pályázat tárgyának rövid leírása: Telki község önálló fogorvosi körzet területi ellátásának 
kötelezettsége vállalkozó fogorvos által. 
A szerzıdés idıtartama:  a pályázat elbírálásától határozatlan idıre. 

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

– fogorvosi körzet ellátása területi ellátási kötelezettséggel; 

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

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

A pályázathoz mellékelni kell fentieken túl: 
– egészségügyi szolgáltatóként mőködı pályázó esetén az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat illetékes szerve által kiadott és a pályázó nevére szóló jogerıs mőködési engedélyt; 



– nem egészségügyi szolgáltatóként pályázó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı 
társaság esetén részletes tervet az egészségügyi közszolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és 
tárgyi feltételek biztosításáról; 
– a pályázók kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázat megnyerése esetén 30 napon belül 
benyújtják a tevékenység gyakorlásához szükséges mőködési engedély iránti kérelmet. 

A hirdetmény megjelenésének helye: 
– Egészségügyi Közlöny; 

– www.telki.hu. 

        

Somogy megye 

        

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

        

Tolna megye 

        

Magyarkeszi és Nagyszokoly Községek Önkormányzati Képviselı-testületei pályázatot írnak ki 
háziorvosi (vegyes) körzet háziorvosi állásának vállalkozási formában történı betöltésére. 

Háziorvos által ellátandó feladatok: 
– felnıtt és gyermek háziorvosi ellátás területi ellátási kötelezettséggel (2 település); 

– rendelkezésre állás munkanapon 8–16 óráig. 

Az állás betöltésének feltételei: 
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint a 313/2012. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben elıírt egyéb feltételek; 
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség; 

– OONY-ba vétel igazolása; 

– háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása; 

– a praxis vállalkozói formában történı mőködtetése. 

Elınyt jelentı feltételek: 
– legalább 1 éves háziorvosi szakmai gyakorlat; 

– esetlegesen meglévı referencia; 

– letelepedési szándék. 

A pályázat az Egészségügyi Közlönyben, valamint Magyarkeszi és Nagyszokoly Községek honlapján 
jelenik meg. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 20. 

A pályázatokat postai úton egy példányban kell benyújtani Magyarkeszi Községi Önkormányzat 
polgármesterének címezve: 7098 Magyarkeszi, Szabadság u. 2. A borítékon feltüntetendı: „Háziorvosi 
pályázat”. 

Egyéb információt Kovács Erzsébet Magyarkeszi Község polgármestere nyújt a 06 (74) 478-644 vagy a 
06 (74) 578-005-ös telefonszámon, valamint Bors Bálint Nagyszokoly Község polgármestere a 06 (74) 
478-334-es telefonszámon. 

A pályázatok elbírálása: az Önkormányzatok Képviselı-testületei a pályázati határidı lejártát 
követıen együttes ülésen döntenek. 



A praxis betöltésének kezdeti idıpontja:  a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást 
követıen 2013. április  
1-jétıl. Szolgálati lakás mindkét településen biztosított. 
A megbízás idıtartama:  az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan idıre szóló részletes 
szerzıdést köt, melyben a felek a mőködés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítik. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– részletes személyi és szakmai fényképes önéletrajz; 

– végzettséget és szakirányú végzettséget, valamint szakvizsgákat igazoló okiratok hitelesített másolata; 

– motivációs levél; 

– vállalkozási formától függıen az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a 
cégbírósági bejegyzést igazoló irat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata; 
– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevık a 
pályázatot megismerjék és abba betekintsenek; 
– a vállalkozói kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázat megnyerése esetén 8 napon belül benyújtja 
a mőködési engedély iránti kérelmet az ÁNTSZ illetékes szervéhez; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

        

Vas megye 

        

Veszprém megye 

        

A Magyar Imre Kórház (8400 Ajka,  Korányi F. u. 1.) pályázatot hirdet gastroenterológiai szakorvosi 
állás betöltésére. 
Az állás azonnal betölthetı. 

Érdeklıdni dr. Nyári Ildikó fıigazgatónál a 06 (88) 521-124-es telefonszámon lehet. 

A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

– MOK tagságot igazoló kártya másolata, hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék. 
A pályázatokat a Magyar Imre Kórház címén (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) dr. Nyári Ildikó 
fıigazgatóhoz lehet benyújtani. 

        

*** 

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

Telephelyek: Jásd, Kossuth L. u. 129., Szápár, Kossuth L. u. 56. 

A rendelkezésre állási idı munkanapokon: 8–16 óra. 

A körzet lakosságszáma: kb. 1300 fı. 

Az önkormányzat Jásdon lakást tud biztosítani, továbbá az önkormányzatok biztosítják a rendelı 



épületét, berendezését és felszerelését. 

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

A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– végzettséget, szakvizsgákat igazoló okiratok másolata; 

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

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

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

A pályázatok elbírálásnak határideje: a pályázati határidı lejártát követı Képviselı-testületi ülés. 

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

        

Zala megye 

        

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı szerv 
neve, címe 

Munkahely és 
munkakör 
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb információk 

        

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelıintézet (1204 Budapest, Köves u. 1.) fıigazgatója pályázatot 
hirdet a Kórházban mőködı: I. Pszichiátria Rehabilitációs Osztályán diplomás ápolói munkakörbe 
osztályvezetı fınıvéri beosztás ellátására. 
A jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

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

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

Illetmény, juttatások:  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény illetve 
megállapodás alapján. 
Az osztályvetı fınıvér feladatai: a osztályvezetı fınıvér feladatát az érvényben lévı magasabb 
szintő illetve intézeti szintő vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és az intézet Szervezeti és Mőködési 
Szabályzata határozza meg. Irányítja és felügyeli az ápolási feladatok elvégzését szoros 
együttmőködésben az osztály orvos-szakmai vezetıjével. Gondoskodik az anyagi eszközök hatékony 
felhasználásáról. Végzettségének, szakmai kompetenciájának megfelelıen, a munkaköri leírása és a 
szakmai protokollok alapján végzi feladatait. 

Pályázati feltételek: 
– egészségügyi fıiskolai vagy egyetemi ápolói szakképesítés, 



– pszichiátriai ápolásszakmai tapasztalat; 

– legalább 5 éves vezetıi gyakorlat. 

A pályázatnál elınyt jelent: 
– pszichiátriai szakápolói szakképesítés. 

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

– részletes szakmai önéletrajzot, motivációs levelet; 

– végzettséget és szakirányú szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát; 

– érvényes mőködési nyilvántartás igazolását; 

– szakdolgozói kamarai tagság igazolását; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– nyilatkozatot illetve hozzájárulást, hogy a pályázatot a bíráló bizottság minden tagja megismerhesse. 

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján történı megjelenés: 2012. november 18. 

Pályázati határidı: 2012. december 18. 

A pályázat elbírálása: 2013. január 20. 

A fınıvéri állás a pályázati eljárás lefolytatása után betölthetı. 

A pályázat kiírás további közzétételének helyei: 

Intézményi honlap: www.jahndelpest.hu; 

A pályázatot Óváriné Gáty Zsuzsanna ápolási igazgató részére (1204 Budapest, Köves u. 1.) kérjük 
eljuttatni és a borítékon kérjük feltüntetni: „Pszichiátria Osztály – diplomás ápolói munkakör – 
osztályvezetı ápolói vezetıi megbízással.” 

        

*** 

        

Szent Erzsébet K. 
Nonprofit 
Közhasznú Kft. 
ügyvezetıje 
5100 Jászberény, 
Szelei út 2. 

OKJ ápoló (3) 
sürgısségi 
szakápoló 

  – b: kiemelt, 
– lakás személyes megbeszélés alapján, 
– a szabályszerően összeállított pályázati 
anyagot a K. címére kell benyújtani, 
– a pályázatokról bıvebb felvilágosítást dr. 
Bálint Péter ügyvezetı és Czigány Anikó mb. 
ápolási Ig. ad személyesen vagy telefonon a 06 
(57) 500-220-as,  
06 (57) 500-201-es telefonszámon 

        

*** 

Konyár Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet területi védını munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye. Hajdú-Bihar megye, Konyár Község, Sóstói út 66. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott 
területi védınıi feladatok, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM 



rendeletben foglalt óvodai és iskola-egészségügyi védınıi feladatok ellátása Konyár Község 
közigazgatási területén. 

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

Pályázati feltételek: 
– egészségügyi fıiskolai karon védınıi oklevél vagy azzal egyenértékőnek elismert oklevél; 

– felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások); 

– büntetlen elıélet; 

– cselekvıképesség. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– szakmai tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: 
– kiváló szintő kommunikációs készség; 

– kiváló szintő problémamegoldó készség; 

– kiváló szintő önálló munkavégzési képesség; 

– kiváló szintő empatikus készség. 

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

– iskolai végzettséget igazoló okirat másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak feladását igazoló szelvény); 

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

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  a munkakör legkorábban 2013. január 21. napjától 
tölthetı be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 31. 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Fülep László polgármester nyújt a 06 (54) 
539-504-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja, rendje: 
– postai úton, a pályázatnak Konyár Község Önkormányzat címére történı megküldésével (4133 
Konyár, Rákóczi u. 24.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító 
számot: 346-2/2012/Áltü, valamint a munkakör megnevezését: „területi védını”; 
– személyesen: dr. Fülep László polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4133 Konyár, Rákóczi u. 24. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat benyújtásának határidejét követı elsı testületi 
ülésen dönt a Képviselı-testület a közalkalmazotti jogviszony létesítésérıl. A formai és tartalmi 
feltételeknek megfelelı pályázatot benyújtó pályázókat a munkáltató személyes elbeszélgetésre 
hívhatja be. A döntés a pályázati anyag és az interjún tapasztaltak alapján születik meg. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 15. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

– Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja – 2012. október 29., 

– www.konyar.hu honlap – 2012. október 24., 

– Konyár Község Önkormányzat hirdetıtáblája – 2012. október 24. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltató 3 hónap próbaidıt alkalmaz. 



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 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelıintézet (1204 Budapest, Köves u 1.) fıigazgatója 
pályázatot hirdet az Intézmény Igazgatási Területén belsı ellenır munkakör betöltésére belsı 
ellenırzési vezetı vezetıi megbízással. 
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 Kórház mőködésével összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben 
valamint a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt belsı ellenıri vezetı feladatok ellátása. 
Illetmény, juttatások:  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, illetve 
megállapodás alapján. 

Pályázati feltételek: 
– felsıfokú képesítés, szakirányú felsıfokú végzettség (közgazdász, okleveles szakközgazdász, olyan 
fıiskolai, vagy egyetemi végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzık nyilvántartásba vételérıl 
szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetıvé teszi, mérlegképes 
könyvelı, okleveles könyvvizsgáló, okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenıri, 
költségvetési ellenıri); 
– költségvetési területen eltöltött ellenırzési, tanácsadási, átvilágítási, költségvetési, pénzügyi vagy 
számviteli területen szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat; 
– magas szintő MS Office (irodai alkalmazások) ismeret; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– büntetlen elıélet, cselekvıképesség, magyar állampolgárság. 

Elvárt kompetenciák 
– jó szintő problémamegoldó képesség; 

– megbízhatóság, pontosság; 

– terhelhetıség; 

– önálló munkavégzés; 

– államháztartás mőködésére, gazdálkodására, beszámolási kötelezettségére vonatkozó jogszabályok 
naprakész alapos, pontos ismerete, értelmezése; 
– vezetıi gyakorlat; 

– jelentéskészítésben szerzett gyakorlat, jó fogalmazó készség. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelentı tényezık:  
– felsıfokú képesítés, szakközgazdász végzettség; 

– belsı ellenıri gyakorlat; 

– egészségügyi intézmény mőködésének ismerete; 



– 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– vezetés-szervezési ismeretek; 

– adatbázis kezelési gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolatai; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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

– belsı ellenıri regisztrációs szám igazolás (PM/NGM visszaigazoló levél másolata), vagy a 
regisztrációs kérelem leadását igazoló okirat másolása; 
– minimum 5 oldalas terjedelmő esszé, amely tartalmazza a pályázó szakmai véleményét, indoklását az 
egészségügy mőködési kockázata alapján a belsı ellenırzés tárgyát képezı szakterületekrıl. 
KIH közzététel idıpontja: 2012. november 23. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. december 13. 

A pályázat elbírálásának idıpontja:  2012. december 31. 

A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: elektronikus úton a 
humanpolitika@jahndelpest.hu e-mail címre,  
Dr. Ralovich Zsolt fıigazgató részére címezve. 

A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük feltüntetni:  
Hivatkozási szám: 37/2012/PÁ, valamint K/3080/12. Foig. pozíció: „belsı ellenır – belsı ellenırzési 
vezetı vezetıi megbízással” 
A munkakör betölthetıségének várható idıpontja: a munkakör 2013. január 1-jétıl tölthetı be. 

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

– www.kszk.gov.hu; 

– Egészségügyi Közlöny  

        

*** 

 
 
 
 

      

Fejér Megyei Szent 
Györgyi K. 
fıig.-ja 
8000 
Székesfehérvár, 
Seregélyesi u. 3. 

Mosoda Üzem 
üzemvezetı 

– ruhaipari/textilipari/ 
gépészeti fıiskolai okl., 
– legalább 3 éves vez.-i gy., 
– büntetlen elıélet, 
– e: eü.-ben szerzett gy., 
– cs: részletes sz.ö., 
– sz. elképzelések, vez.-i 
koncepció, 
– iskolai v.-et igazoló 
okiratok másolata, 

– b: megállapodás szerint, 
– h: 2012. XII. 28., 
– megjelenik a 
www.kszk.gov.hu portálon: 
2012. XII. 5., 
– határozatlan idejő 
közalkalmazotti 
jogviszonyban és 5 évre szóló 
határozott idejő  
vez.-i megbízással, 



– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat arról, hogy a 
bírálatban részt vevık 
megismerhetik a pályázatot 

– az állás betölthetı:  
a pályázat elbírálását 
követıen azonnal  
(a pályázati eljárás 
lefolytatása az ide vonatkozó 
rend. szerint történik), 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Csernavölgyi István fıig.-hoz 
a K. címére  
(8000 Székesfehérvár, 
Seregélyesi u. 3.), 
– érdeklıdni lehet: Antal 
Sándorné gazdasági Ig.-tól a 
06 (22) 535-500/112-es 
telefonszámon 

 


