Általános tudnivalók
2013. EüK. 4. szám pályázati felhívás (hatályos: 2013.03.20 - )
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 hirdetıinket, 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 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
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.
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Az emberi erıforrások minisztere
pályázati felhívása

Az emberi erıforrások minisztere pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-a, 22/B. §-a és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rend (továbbiakban: Rendelet) 4. §
és 7. §-a, valamint a Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. I. törvény (továbbiakban: Mt.)
208–211. §-ai alapján az:
Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet (1122 Budapest, Pihenı út 1.) fıigazgatói
munkakörének munkaviszony keretében, vezetı állású munkavállalókra vonatkozó
rendelkezések szerinti betöltésére.
Az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet az egészségügyrıl szóló 1997. évi
CLIV. törvény alapján a pulmonológiai fekvıbetegek, járóbetegek speciális bronchológiai,
onko-pulmonológiai, légúti allergológiai, kardiopulmonális, alvásdiagnosztikai, rehabilitációs,
mellkassebészeti, valamint a tüdıtransplantált betegek szakorvosi ellátását és légzésfunkciós
vizsgálatát végzı, önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv.
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
– a munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az egészségügyért felelıs
miniszter;
– az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és
Szervezetfejlesztési Intézet fıigazgatója.
Munkakör: fıigazgató.
A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével.
A munkakör betöltésének kezdı napja várhatóan: a pályázat elbírálását követıen
leghamarabb 2013. május 21.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
Fıigazgató feladatai: az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet tevékenységének
tervezése, szervezése, irányítása és ellenırzése.
Munkavégzés helye: 1122 Budapest Pihenı út 1.

Munkabér és egyéb juttatások: a fıigazgató munkabére az Mt. rendelkezéseinek
megfelelıen, az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével kerül
megállapításra.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítéssel (szakkórház esetében az
adott szakterületnek megfelelı szakorvosi képesítéssel) valamint legalább 5 év gyakorló
orvosi tevékenység (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 való megfeleltetésének igazolása);
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú
továbbképzési szakon szerzett képesítés (e képesítés alól a 13/2002. (XII. 31.) EüM rendelet
4. §-a alapján abban az esetben adható felmentés, ha a pályázó a képzésben részt vesz, vagy
vállalja a képesítésnek – a megbízástól számított 5 éven – belül történı megszerzését),
– legalább 5 éves vezetıi gyakorlat;
– országos szakmai vezetıi tapasztalat tüdıgyógyászat területén;
– vezetıi képzettség és szakirányú vezetıi tapasztalat;
– magyar állampolgárság;
– cselekvıképesség;
– büntetlen elıélet;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekrıl szóló 2007. évi CLII. törvény alapján.
A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz, fényképpel,
– motivációs levél,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz
kötött munkakörben dolgozik, az errıl szóló igazolás),
– végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet – amennyiben rendelkezik vele – igazoló
okiratok másolatai;
– az elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása, [Vezetıi gyakorlatként vezetıi
vagy magasabb vezetıi (közép- vagy felsıvezetıi) gyakorlat egyaránt elfogadható. A vezetıi
beosztásra, valamint idıtartamra történı hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás hiteles
másolata];

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, illetve pályázati anyagának a
véleményezık és a döntéshozók részére történı sokszorosításához hozzájárul;
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: idegen nyelv ismerete.
Pályázati határidı: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján történı közzétételtıl
(2013. március 5.) számított 30 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban az emberi erıforrások
miniszterének címezve az Emberi Erıforrások Minisztériuma Személyügyi Fıosztályára
(1051 Bp., Arany J. u. 6–8.), a borítékon „Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet
fıigazgatói pályázata” megjelöléssel kell személyesen benyújtani dr. Palik Tímea részére,
munkaidıben hétfıtıl-csütörtökig 8.00–16.30-ig, pénteken 8.00–14.00-ig.
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében
foglaltaknak és a Rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen a pályázót a
benyújtási határidı lejártát követı 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg, a
munkáltatói jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati
határidı lejártát követı 60 napon belül dönt a jogviszony létesítésérıl.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidı lejártát követı 60 napon belül.
Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az
általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja;
– Emberi Erıforrások Minisztériuma honlapja;
– Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet honlapja.
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 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház fıigazgató fıorvosa pályázatot hirdet a Sürgısségi Betegellátó
Osztály osztályvezetı fıorvosi állására.
Kinevezés: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban (fıorvosi/szakorvosi munkakörre), 90
napos próbaidıvel történik.

Az osztályvezetı fıorvosi megbízás határozott idıre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Gyır-Moson-Sopron megye, 9024 Gyır, Vasvári Pál utca 2–4.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
a Sürgısségi Betegellátó Osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködésének biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma
– oxyológia és sürgısségi orvostan szakvizsga;
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
– büntetlen elıélet.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– tudományos munka;
– idegen nyelvismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
– szakmai vezetıi elképzelések;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);
– érvényes mőködési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– publikációs jegyzék;
– nyilatkozat, melyben 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 pályázatok elbírálását követıen azonnal
betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Oláh Attila orvos-igazgató nyújt a 06
(96) 507-936-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár megyei Oktató Kórház címére történı megküldésével (9024
Gyır, Vasvári Pál utca 2–4.) vagy
– személyesen: PAMOK Humán Erıforrások Osztálya, Gyır-Moson-Sopron megye, 9024 Gyır, Vasvári
Pál utca 2–4.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 5/199-1/2013.,
valamint a beosztás megnevezését: „osztályvezetı fıorvos (Sürgısségi Betegellátó Osztály)”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) 20/A és 20/B. §-ban, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelelıen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– GYEMSZI honlapján: 2013. március 1.,
– KIH honlapján: 2013. március 1.
– PAMOK honlapon: 2013. március 1.,
Garzonházi férıhelyet tudunk biztosítani.
***
A Mátrai Gyógyintézet 3233 Mátraháza fıigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony
keretében
I.
3 fı tüdıgyógyász szakorvos állás betöltésére.
Közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A munkavégzés helye: Heves Megye, Mátrai Gyógyintézet
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az Intézet munkájában való részvétel. Aktívan részt vesz a bronchológiai, valamint az intervenciós
bronchológiai team munkájában.
Pályázati feltételek:
– büntetlen elıélet;
– cselekvıképesség;
– orvosi diploma megléte;
– tüdıgyógyász szakvizsga megléte, de szakvizsga elıtt is lehet jelentkezni.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelenthet:
– bronchológiai jártasság;
– gyakorlati szintő informatikai rendszerismeret.
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, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a teljes pályázati anyagot
megismerjék.
II.
Tüdıgyógyászati osztályunkra 2 fı gyakornoki állás betöltésére.
Közalkalmazotti jogviszony idıtartalma: határozatlan idejő.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A munkavégzés helye: Heves Megye, 3233 Mátraháza, Mátrai Gyógyintézet
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az Intézet tüdıgyógyászati, pulmonológiai, brochológiai, illetve az intervenciós bronchológiai team

munkájában való aktív részvétel.
Pályázati feltételek:
– büntetlen elıélet;
– cselekvıképesség;
– orvosi diploma megléte;
A pályázat elbírálásánál elınyt jelenthet:
– aneszteziológus és intenzívterápiás szakképesítés;
– gyakorlati szintő informatikai rendszerismeret.
Pályázat részeként csatolandó dokumentumok:
– OONY-ba történt felvétel igazolása (egyszerő másolatban);
– végzettséget igazoló okiratok másolata (egyetemi diploma);
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– beleegyezı nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a teljes pályázati anyagot
megismerjék.
III.
Egyéb tudnivalók mindkét hirdetéshez:
Az állásokra friss diplomás pályakezdık is pályázhatnak.
Az állások esetében a képzésrıl gondoskodunk, ráépített pulmonológus szakvizsgára van lehetıség.
IV.
1 fı aneszteziológus és intenzívterápiás szakorvos
Közalkalmazotti jogviszony idıtartalma: határozatlan idejő.
Az állás vállalkozói megbízással is betölthetı
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A munkavégzés helye: Heves Megye, 3233 Mátraháza, Mátrai Gyógyintézet.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az Intézet 5 ágyas intenzív osztályának munkájában való
részvétel. Csatlakozik az Intézetben kialakult pulmonológiai, brochológiai, illetve az intervenciós
bronchológiai teamhez.
Pályázati feltételek:
– büntetlen elıélet;
– cselekvıképesség;
– orvosi diploma megléte;
– aneszteziológus és intenzívterápiás szakvizsga megléte, vagy szakvizsga elıtti állapot igazolása.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelenthet:
– aneszteziológus és intenzívterápiás szakképesítés;
– gyakorlati szintő informatikai rendszerismeret.
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, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a teljes pályázati anyagot
megismerjék.
V.
Mindhárom álláspályázathoz szükséges tudnivalók:
Kiemelt bérezés a végzettség és gyakorlati idı függvényében.
Szolgálati lakást, férıhelyet igény esetén biztosítunk.
Az állások a pályázat elbírálása után azonnal betölthetık.
A pályázatok beadási határideje: 2013. március 25.
Pályázatok elbírálási határideje: 2013. április 10.
A pályázatokat – zárt borítékban – az alábbi címre kérjük megküldeni, vagy személyesen leadni:
Mátrai Gyógyintézet 3233 Mátraháza, Dr. Urbán László PhD. fıigazgató fıorvos.
A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Dr. Urbán László PhD. fıigazgató.
**
Vas Megyei
Markusovszky K.
Egyetemi
Oktatókórház
Nonprofit Zártkörő
Rt.
Székhely:
9700 Szombathely,
Markusovszky L. u.
5.
Levelezési cím:
9700 Szombathely,
Markusovszky L. u.
5.

SzülészetNıgyógyászati O.
szülész szakorvos
szakorvosjelölt

– orv. d.,
– e: szakirányú szv.,
– cs: részletes sz.ö.,
– sz. v.-et igazoló
okiratok másolata
(orv. d., szv. biz.),
– OONY-ba történı
felvétel igazolása,
– sz.ö.,
– MOK tagság
igazolása,
– eddigi orvosi
jogviszony igazolása

– b: megegyezés szerint,
– h: a megjelenéstıl számított 15
napon belül,
– a kinevezés határideje:
a pályázatok elbírálását követıen,
– teljes m.-idıben,
– ügyeleti ellátásban való
részvétellel,
– alkalmazási forma:
m.-viszony keretében,
– pályázatok benyújtása: Prof. Dr.
Nagy Lajos PhD (9700
Szombathely, Markusovszky L. u.
5.),
– információ: Dr. Kıfalvi István
orv.-Ig.-tól az I. címén (9700
Szombathely, Markusovszky L. u.
5.),
a 06 (94)515-501-es telefonszámon
– levelezési cím:
9700 Szombathely,
Markusovszky L. u. 5.

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi
és orvosvezetıi állásokra
A pályázatot
meghirdetı szerv
neve, címe

Munkahely és
munkakör
megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

A Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. Tüdıgondozó és Tüdıszőrı Állomásának vezetı
fıorvosi állására munkatársat keres. A tevékenység az Mt. hatálya alá tartozik.
Az állás 2013. augusztus 1-jétıl tölthetı be.
Bérezés: megbeszélés szerint.
Az állás betöltésének feltétele:
– általános orvosi diploma;
– szakirányú szakvizsga;
Elıny:
– vezetıi gyakorlat.
A pályázat beadásának határideje: 2013. március 31. 12.00.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok;
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának módja:
– e-mailben: titkarsag@budairendelok.hu;
– levélben: Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft., 1032 Budapest, Vörösvári út 88–96.;
– személyesen: Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft., III. emelet Fıigazgatóság.
***
A Kispesti Egészségügyi Intézet (1195 Budapest, Ady Endre út 122.) fıigazgatója pályázatot hirdet,
rendelésvezetı fıorvosi megbízással, tüdıgyógyász szakorvos munkakör betöltésére.
A szakorvosi munkakörbe történı kinevezés teljes munkaidıben, határozatlan idejő közalkalmazotti
jogviszonyban és 5 éves, határozott idejő vezetıi megbízással létesül.
Feladatai: a szakrendelés munkájának megszervezése, irányítása és szakorvosi feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
– tüdıgyógyász szakvizsga, legalább 3 éves szakmai gyakorlat;
– büntetlen elıélet.
A pályázat részeként benyújtandó:
– részletes szakmai önéletrajz;
– diploma és szakvizsga bizonyítvány másolata;
– mőködési nyilvántartásról érvényes igazolás;
– kamarai tagság igazolása;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevık a pályázati anyagot megismerhessék.

Illetmény: Kjt. szerint.
Pályázati határidı: 2013. április 10.
A pályázat benyújtása: postai úton, Kispesti Egészségügyi Intézet, Igazgatóság, 1195 Budapest, Ady
Endre út 122.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 24.
Az állás az elbírálást követıen azonnal betölthetı.
***
A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §a alapján pályázatot hirdet ápolási igazgatói megbízás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti munkakörre
kinevezéssel.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa u. 48.
A munkakörbe tartozó feladatok: képzettségének, végzettségének megfelelıen kinevezett munkakör
szerint.
A vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: az Intézmény ápolási tevékenységének felügyelete,
összehangolása és irányítása.
Felelıs:
– az intézményben végzendı egészségügyi ellátáshoz megfelelı képzettségő és létszámú szakdolgozó
biztosításáért, magas színvonalú járó- és fekvıbeteg ellátás ápolási feladatának megszervezéséért,
felügyeletéért, összehangolásáért, irányításáért;
– a költséghatékony gazdálkodás megvalósításáért és betartásáért az ápolási területen;
– a beteg centrikus humán ápolás megvalósításáért;
– az ápolás és gondozás területén a minıségügyi rendszer mőködtetéséért;
– a szakdolgozók részére képzést, továbbképzést, tudományos munkát biztosítani;
– a Szervezeti és Mőködési Szabályzatnak megfelelı szakszerő és törvényes mőködésért;
– jogszabályoknak megfelelı szakszerő és törvényes mőködés biztosításáért;
– minıségirányítási dokumentumok megfelelıségéért.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– fıiskola, egészségügyi fıiskolán szerzett diploma [13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 3. §-a alapján]
egészségügyi menedzser képesítés;
– egészségügyi intézményben szerzett vezetıi tapasztalat, 5 év feletti szakmai és vezetıi tapasztalat;
– büntetlen elıélet, erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– alap szintő MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– szakirányú egyetemi végzettség;

– aktív tudományos tevékenység;
– idegen nyelv ismerete;
– egyéb szakmai továbbképzésrıl szóló bizonyítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetıi koncepció;
– érvényes mőködési nyilvántartásról szóló dokumentum másolata;
– MESZK tagságot igazoló dokumentum;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevık megismerhessék és a pályázati
anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a pályázat elbírálását követıen azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Nagy Mihály fıigazgató nyújt a 06 (59) 507101-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton intézményünknek. Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: „Ápolási igazgató” állás vagy
elektronikusan: Dr. Nagy Mihály fıigazgató részére: foigazgato.kgkorhaz@externet.hu.
A pályázat elbírálásának módja: a vezetı testület által kijelölt bizottság javaslata alapján születik
döntés.
***
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház fıigazgatója pályázatot hirdet osztályvezetı fıorvosi állás betöltésére
az Intézet Fül-Orr-Gége és Fej-Nyaksebészeti Osztályára.
A kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/fıorvos munkakörre és
határozott idejő vezetıi megbízásra szól.
Pályázati feltételek:
– fül-orr-gégegyógyászati szakvizsga;
– legalább öt 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, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143
Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidı lejártát követı 60 nap.
Az állás legkorábban 2013. július 1. napjától tölthetı be.
***
Kisvárda Város Képviselı-testülete (4600 Kisvárda, Szent L. u. 7–11.) pályázatot hirdet a Városi
Egészségügyi Alapellátás intézményvezetıi állás betöltésére az alábbi feltételekkel:
A meghirdetett munkahely, munkakör: Városi Egészségügyi Alapellátás, 4600 Kisvárda, Szent
György tér 2. intézményvezetı (magasabb vezetı).
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény törvényes
mőködésének biztosítása, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok irányítása, az intézményi
költségvetés betartása, munkáltatói, vezetıi jogok gyakorlása.
Képesítési, alkalmazási feltételek:
– felsıfokú iskolai végzettség, egyéb szakirányú szakképesítés a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.
számú melléklete 1/A.1–36 pontja szerint;
– legalább öt éves vezetıi gyakorlat.
Elıny:
– az egészségügy területén szerzett vezetıi gyakorlat,
– államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt idegen nyelv ismerete.
Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban van, vagy a megbízással
egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı.
Az állás betöltésének ideje: 2013. június 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 25.
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Intézményirányító Osztály,
4600 Kisvárda, Szent László u. 7–11., személyesen vagy postai úton írásban, egy példányban, a
borítékon fel kell tüntetni: „Városi Egészségügyi Alapellátás intézményvezetıi pályázat”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013.május 31.
A pályázathoz csatolandó:
– büntetlen elıéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– képesítést, végzettséget igazoló, közjegyzı által hitelesített okirat-másolatok;

– vezetı gyakorlatról szóló eredeti igazolás;
– részletes szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
szerint.
A vezetıi megbízás idıtartama: 3 év, 2013. június 1-jétıl–2016. május 31-ig.
Kisvárda Város Önkormányzat Képviselı-testülete fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
***
Fejér Megyei Szent
György K.
fıig.-ja
8000
Székesfehérvár,
Seregélyesi u. 3.

Onkológiai O.
osztályvezetı
fıorvos

– orv. d.,
– belgyógyászat szv.,
– kl.-ai onkológia szv.,
– összetett, széles körő
rálátás az onkológia
valamennyi területére,
– több éves gondozói
gy.,
– büntetlen elıélet,
– e: több éves vez.gy.,
– tud. fokozat,
– 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: 2013. IV. 10.,
– a pályázat megjelent
a http/www.kszk.gov.hu portálon:
2013. III. 20.,
– az állás betölthetı: 2013.
V. 10-tıl (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

***
A Tatabányai Szent Borbála Kórház fıigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban a
közeljövıben kialakításra kerülı Sürgısségi Osztályára megbízott vezetı fıorvosi állás betöltésére.
Pályázati feltétel:
– oxyológia és sürgısségi orvostan szakvizsga.
Elıny:
– jártasság ilyen munkahelyen való munkavégzésben.
Feladata: a kialakítás alatt lévı osztály pályázati úton való elıkészítési munkálataiban való részvétel, az
osztály szakmai kivitelezése és mőködtetésre való elıkészítése, majd a mőködés megkezdése után
szakirányú képesítésének megfelelı szakorvosi tevékenység végzése, valamint az osztály munkájának

vezetése és irányítása.
Az osztály megnyitásáig a pályázatot elnyerı munkavállalót a Traumatológiai Osztályon, vagy az
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon alkalmazzuk szakorvosként, megbízott sürgısségi
vezetıi beosztás ellátása mellett.
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata;
– mőködési nyilvántartás érvényesítésérıl szóló határozat;
– mőködési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása;
– kamarai tagság igazolása;
– OONYI könyv másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi);
– részletes szakmai önéletrajz;
– elıadások, publikációk listája;
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevık betekintési jogához.
Jelentkezési határidı: 2013. április 8.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidıt követı 15 napon belül.
Az állás a pályázat elbírálását követıen azonnal betölthetı.
A pályázati felhívás a KIH honlapján is megtekinthetı 2013. március 4-tıl.
A pályázati anyagot az Orvos igazgatói 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 mb. Sürgısségi osztályvezetı fıorvosi álláshelyre”.
***
Veszprém Megyei
Csolnoky Ferenc KR. Nonprofit Zrt.
8200 Veszprém,
Kórház u. 1.

Sürgısségi
Betegellátó O.
osztályvezetı
fıorvos

– orv. d.,
– oxyológiai vagy
aneszteziológiai szv.,
– több, mint 5 éves
sz.gy.,
– számítógép
felhasználói szintő
ismerete,
– e: sürgısségi orvostan
szv.,
– nyi.,
– vez.gy., sz.
tapasztalat,
– cs: d. másolat,
– szv.biz. másolata,
– OONY-ba vétel
igazolása,
– fényképes sz.ö.,
– sz. program

– b: megegyezés szerint,
– h: a megjelenéstıl számított 30.
nap,
– igény esetén orvos-nıvérszállón
elhelyezés,
– pályázatok benyújtása:
humánerıforrás gazdálkodási
osztályvezetıhöz az I. címére (8200
Veszprém,
Kórház u. 1.)

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra

A pályázatot
Munkahely és
meghirdetı
munkakör
szerv neve, címe megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

Budapest
XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója (1139 Budapest,
Szegedi út 17.) pályázati felhívása.
Munkahely és munkakör megnevezése:
– gyermekorvos (iskolaorvosnak);
– szájsebész szakorvos;
– bırgyógyász szakorvos (rendelés vezetı fıorvosi beosztásba);
(a munkakörökre nyugdíjas szakorvosok jelentkezését is várjuk).
Feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség és szakorvosi vizsga;
– a bırgyógyászat vezetı fıorvosi munkakörére további feltétel legalább 5 év vezetıi gyakorlat, elıny:
onkodermatológiai jártasság.
A pályázathoz csatolandó:
– diploma és szakorvosi oklevél másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– mőködési nyilvántartás megújításáról szóló határozat másolata.
Juttatás, egyéb információ:
– bérezés megbeszélés szerint;
– határidı: a megjelenéstıl számított 30. nap.
A pályázatot írásban dr. Hertzka Péternek, a társaság ügyvezetı igazgatójának címzetten várjuk.
Érdeklıdni gyermekorvos esetében a közigazgatási vezetınél a 452-4207-es, a szájsebész és a
bırgyógyász szakorvos esetében az orvosigazgatónál a 452-4203-as telefonszámon lehet.
***
Pestlırinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. (1183
Budapest, Thököly út 3.) ügyvezetı igazgatója pályázatot hirdet:
– felnıtt háziorvosi (kártyaszám: 1600, privatizált formában is ellátható);
– allergológusi (részállás)
állás betöltésére.
Az alkalmazás módja és a bérezés megegyezés alapján történik.
A pályázatokat dr. Szebényi Attila orvosigazgató részére kérjük benyújtani.
Cím: 1183 Budapest, Thököly út 3., t.: (1) 290-7209
E-mail: titkarsag@18euszolg.hu.

***
A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelıintézet (1204 Bp., Köves u 1.) orvosigazgatója pályázatot
hirdet az Intézmény Patológiai Osztályán 2 fı patológus szakorvos, vagy szakorvosjelölt munkakör
betöltésére.
Jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves u.1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a Patológiai Osztályon osztályos orvosi/szakorvosi
feladatok ellátása, jogszabályban meghatározott szakmai kompetenciáknak megfelelı munkavégzés a
szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.
Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény illetve
megállapodás alapján.
Pályázati feltételek:
– egyetem/patológus szakvizsga; vagy
– szakorvosjelölt esetében az oktatási intézmény által elfogadott képzési terv;
– felhasználói szintő informatikai rendszerismeret;
– büntetlen elıélet.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– több éves szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– képesítést igazoló okiratok másolata;
– pályázó személyes adatai, elérhetıségei;
– országos alapnyilvántartás;
– érvényes mőködési bizonyítvány;
– Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolás;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat büntetlen elıéletrıl;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati anyagát a pályázatok
elbírálásában részt vevı személyek megismerhetik.
KIH közzététel idıpontja: 2013. február 25.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. március 30.
A pályázat elbírálásának idıpontja: 2013. április 10.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikusan: orvigtitk@jahndelpest.hu e-mail címre, dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató részére címezve.
A pályázati dokumentáción az alábbiakat kérjük feltüntetni:
Pályázati azonosító: 7/2013/PÁ, valamint K/930/2013.Oig., pozíció: „ patológus szakorvos, vagy
szakorvosjelölt”.
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör az elbírálást követıen azonnal betölthetı.
A pályázati felhívás megjelenési helye:
– www.jahndelpest.hu
– www.kozigallas.gov.hu

Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Dr. Réthy Pál KR.
fıig. fıorvosa
5600
Békéscsaba,
Gyulai út 18.

Traumatológiai O.
általános
orvos/szakorvos
Sürgısségi
Betegellátó O.
általános
orvos/szakorvos
Belgyógyászati O.
általános
orvos/szakorvos
Sebészeti O.
általános
orvos/szakorvos
SzülészetNıgyógyászati O.
általános
orvos/szakorvos

valamennyihez:
– orvosi/szakorvosi d.,
– eü. alkalmasság,
– büntetlen elıélet,
– cs: sz.ö.,
– orvosi, sz.o.okl.
másolata,
– alapnyilvántartásba
vétel igazolása,
– MOK tagság igazolása,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.

valamennyihez:
– b: megegyezés szerint,
– h: a megjelenéstıl számított 15
napon belül,
– az állás az elbírálást követıen
azonnal betölthetı,
– szk. megszerzésének teljes körő
támogatása,
– szükség esetén szolg. lakás
lehetısége biztosítható,
– pályázatok benyújtása:
dr. Becsei László fıig. fıorvos
részére a K-R. címére (5600
Békéscsaba,
Gyulai út 18.),
– t/f: 06 (66) 441-192,
– a meghirdetett álláshelyekkel
kapcsolatosan bıvebb információ
kérhetı Kiss Mária
humánmenedzsertıl
a 06 (66) 555-205-ös telefonszámon,
– e-mail: kissmari@korhaz.rethy.hu,
– pályázat további közzétételének
helye:
www.gyemszi.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Hernádnémeti
Község Ö.
Képv.-test.
3564
Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.

I. számú
háziorvosi körzet
háziorvos
– területi ellátási
kötelezettséggel,
– vállalkozási
formában,
– ügyelet

– 4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben, 2000. évi II.
tv.-ben, 313/2011. (XII.
23.) Korm. rend.-ben
foglalt képesítési és egyéb
feltételek megléte,
– büntetlen elıélet,
– cs: képesítést igazoló
okiratok másolata,

– h: 2013. IV. 26.,
– e.h. 2013. V. 28.,
– a m.-kör betölthetıségének
idıpontja: 2013. VI. 1.,
– a Képv.-test. fenntartja
a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa,
– pályázatok benyújtása:
Hernádnémeti Ö. polgármesteréhez

– részletes, fényképpel
ellátott, sz. és személyes
ö.,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.

az Ö. címére
(3564 Hernádnémeti, Kossuth u.
38.),
– további felvilágosítás kérhetı dr.
Orosz Zsolt polgármestertıl
a 06 (46) 594-220-as telefonszámon
vagy személyesen

Csongrád megye
Csongrád
Megyei Mellkasi
Betegségek
Szakkórháza
6772 Deszk,
Alkotmány u.
36.

Tüdıgyógyászati
O.
tüdıgyógyász
szakorvos vagy
általános orvos

– tüdıgyógyász szv.
vagy orv. d.,
– eü., fizikai, pszichikai
alkalmasság,
– angol nyi.,
– cs: 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– részletes sz.ö.,
– v.-(ek)et igazoló
okirat(ok) másolata

– b: Kjt. szerint, illetve megegyezés
alapján,
– h: 2013. IV. 15.,
– a foglalkoztatás jellege: teljes m.idı,
– a m.-kör betölthetıségének
idıpontja: a m.-kör
a pályázatok elbírálását követıen
azonnal betölthetı,
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
történı megjelenés dátuma: 2013.
március 18.
– pályázatok benyújtása: postai úton
vagy személyesen: az I. címére
(6772 Deszk,
Alkotmány u. 36.), dr. Bálint
Beatrix Ph.D. fıig. részére

Fejér megye
Enying Város Ö.
8130 Enying,
Kossuth Lajos
utca 26.

Enyingi R.
(8130 Enying,
Szabadság tér 16.),
valamint
balatonbozsoki
orvosi rendelı
(8130 Enying, Fı
utca 63.)
I-es számú házi
gyermekorvosi
körzet
(a körzet jelenleg
helyettesítéssel
ellátott)
házi gyermekorvos
M.-kör
megnevezése:

– az önálló orvosi tev.-rıl
szóló 2000. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII. 23.)
Korm. rend.-ben,
valamint a háziorvosi, a
házi gyermekorvosi és a
fogorvosi tev.-rıl szóló
4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben elıírt feltételek
megléte,
– cs: iskolai v.-et,
szakirányú képzettséget
tanúsító okirat másolata,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– részletes sz.ö.,

– b: Kjt. szerint (közalkalmazotti
jogviszony esetén), a vonatkozó
végrehajtási rendeletek
és a Képv.-test. egyedi döntése
szerint,
gazdálkodó szervezeti vagy
magánorvosi formában történı
ellátás esetén, a feladatot
ellátó köt finanszírozási szerzıdést
az OEP-pel,
– h: 2013. VI. 30.,
– e.h. a h: lejártát követı Képv.-test.
ülésen
– a feladatellátás (megbízási)
kezdete és idıtartama: az állás az
elbírálást követıen,
a vonatkozó mőködési és egyéb

– házi
gyermekorvos
közalkalmazotti,
gazdálkodó
szervezeti vagy
magánorvosi
formában történı
ellátása,
mőködtetése,
– területi ellátási
kötelezettséggel,
– iskola-eü. és
ifjúság-eü.
ellátásban való
részvétellel,
– közpi ügyeletben
való részvételi
kötelezettséggel,
– az I. sz. házi
gyermekorvosi
körzet jelenleg 503
fı
(0-14 éves korig)
ellátandó
létszámmal
rendelkezik

– a vállalkozás meglétét
igazoló dokumentumokat:
egyéni vállalkozói
igazolvány, illetve társas
vállalkozás esetén az
alapító okirat
(alapszabály)
és a cégbírósági
bejegyzést igazoló okirat
hiteles másolata,
– nyilatkozat annak
érdekében, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy a
pályázatát, pályázati
anyagát az elbírálásban
részt vevık
megismerhetik,
– eü. alkalmasság
igazolása,
– hatóság részérıl
kiállított igazolás arról,
hogy a praxisengedély
megszerzésének feltételei
fennállnak,
– nyilatkozat arról,
hogy a pályázat
elbírálását nyilvános,
vagy zárt ülésen kéri

Gyır-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye

engedély(ek)rıl szóló hatósági
döntés(ek) jogerıre emelkedésével,
a szükséges engedélyezési eljárást
követıen azonnal betölthetı; az Ö. a
nyertes pályázóval határozatlan
idıre, de legalább 5 évre szóló
feladatellátási szerzıdést köt,
melyben a felek a mőködés,
üzemeltetés részletes feltételeit
rögzítik,
– a meghirdetett házi gyermekorvosi
körzet praxisjoga a jelenlegi,
fennálló állapot szerint
térítésmentesen megszerezhetı,
Egyéb információ:
a Fejér Megyei Enying település
Siófoktól 20 km-re található, a házi
gyermekorvosi körzetben
a feladatellátást jelenleg helyettesítı
orvossal biztosítja az Ö.,
a feladat ellátásához
a rendelı helyiségeit az Ö.
térítésmentesen biztosítja azzal,
hogy a rendelı mőködési költségeit
a feladatot ellátó (megbízott) viseli,
az orvosi rendelı tárgyi eszköz
felszerelés készletét az Ö.
használatra, leltár szerint átadja, az
Ö. szükség esetén az orvos
lakhatásának megoldásához
segítséget nyújt
– pályázatok benyújtása: postai
úton, írásban az Ö. címére (8130
Enying, Kossuth Lajos utca 26.),
Pıdör Gyula polgármesternek
címezve,
a borítékon feltüntetendı: „Házi
gyermekorvosi pályázat”,
– a pályázati kiírással kapcsolatban
további információt Mihályfi Gábor
aljegyzı ad
a 06 (22) 572-634-es telefonszámon
vagy az aljegyzo.pmhiv@enying.eu
elektronikus elérhetıségen

Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Vaszary Kolos Kórház (2500 Esztergom, Petıfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény Belgyógyászati Osztályán
belgyógyász szakorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Belgyógyászati Osztály.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az Osztály profiljába tartozó szakorvosi feladatok ellátása.
(Biztosítva a fekvı- és járóbeteg-ellátás szakmai egységét).
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– belgyógyász szakvizsga;
– büntetlen elıélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– személyi és foglalkoztatási adatok;
– diploma, szakorvosi bizonyítvány másolata;
– érvényes erkölcsi bizonyítvány;
– mőködési nyilvántartás igazolása;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevık megismerhetik, abba
betekinthetnek és véleményezhetik.
A munkakör betölthetıségének idıpontja: elbírálást követıen azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: a KIH honlapján (2013. március 14.) való megjelenéstıl
számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidıt követı ötödik munkanap.
A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, a Vaszary Kolos Kórház,
Esztergom címére
(2500 Esztergom, Petıfi S. u. 26–28.). A pályázattal kapcsolatos további információ dr. Kanász Gábor
Imre fıigazgató fıorvostól kérhetı a 06 (30) 948-5538-as telefonszámon.
***
A Komárom-Esztergom Megyei Rendır-fıkapitányság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet szakorvos (gyógyító) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Komáromi út 2.
Fıbb munkaköri feladatok:
– orvosi alapellátás biztosítása rendelınkben (a rendırség, katasztrófavédelem megyei állománya
részére);
– a megye rendıri állományának évenkénti egészségi szőrıvizsgálata, fogdaorvosi teendık (ırizetbe
vétel elıtti orvosi vizsgálat, fogvatartottak betegsége esetén ellátásuk, stb.).
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a belsı szabályozók rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– „B” kategóriás jogosítvány;
– magyar állampolgárság;
– büntetlen elıélet.
A munkakör betöltésénél elınyt jelent:
– egyetem, szakvizsga (elsı sorban belgyógyász, háziorvosi);
– angol nyelvbıl középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintő nyelvtudás;
– német nyelvbıl alapfokú „C” típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintő nyelvtudás;
– gyógyító orvosi gyakorlat fıleg belgyógyászati vagy alapellátói vonalon – legalább 1–3 év szakmai
tapasztalat.
A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz;
– végzettséget, szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen elıélető;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálási eljárásban részt vevık megismerhetik.
A munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Parrag Norbert r. ırnagy, a Humánigazgatási
Szolgálat vezetıje nyújt, a 06 (34) 517-715-ös telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Rendır-fıkapitányság címére történı
megküldésével (2800 Tatabánya, Komáromi út 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplı azonosító számot: 11000-101-234/1/2012., valamint a munkakör megnevezését: „szakorvos
(gyógyító)” vagy
Személyesen: Parrag Norbert r. ırnagy Humánigazgatási Szolgálat vezetıje, Komárom-Esztergom
megye, 2800 Tatabánya, Komáromi út 2.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: orvos szakmai kérdésekben tájékoztatást nyújt
dr. Szikszai Balázs fıorvos a 06 (34) 517-777/2380-as melléken vagy a 06 (30) 400-2090-es
telefonszámon.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idıpontja: a pályázati kiírás közzétevıje a Közigazgatási és Igazságügyi

Hivatal (KIH), a közzététel idıpontja: 2013. február 13. A pályázati kiírás a munkáltató által a KIH
részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
***
A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) fıigazgatója pályázatot
hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthetı álláshelyekre az alábbi területre:
Fekvıbeteg Osztályra:
belgyógyász-gastroenterológus, belgyógyász-kardiológus, belgyógyász-haematológus, szemész, szülésznıgyógyász, aneszteziológus, neurológus, fül-orr-gégész, tüdıgyógyász, pszichiátriai szakorvosok
részére.
Járóbeteg, valamint diagnosztika területre:
Radiológus szakvizsgával rendelkezı szakorvos részére.
Orvos szálláson garzonlakást biztosítunk.
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, Pszichiátria.
Valamennyi pályázathoz:
Bérezés: Kjt. illetve megegyezés szerint.
A gastroenterológus, kardiológus, haematológus, neurológus, tüdıgyógyász, radiológus, aneszteziológus,
pszichiáter szakmákra jelentkezıknek béren kívüli juttatást biztosítunk.
Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelı szakorvosi
tevékenység végzése.
A pályázatokra szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk szakvizsga elıtt állókat is.
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata;
– mőködési nyilvántartás érvényesítésérıl szóló határozat;
– mőködési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása;
– kamarai tagság igazolása;
– OONYI könyv másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi);
– részletes szakmai önéletrajz;
– elıadások, publikációk listája;
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevık betekintési jogához.
Jelentkezési határidı: 2013. április 8.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidıt követı 15 napon belül.
Az állás a pályázat elbírálását követıen azonnal betölthetı.
A pályázati felhívás a KIH honlapján is megtekinthetı 2013. március 4-tıl.
A pályázati anyagot az Orvos igazgatói 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
Pánd Község Ö.
Képv.-test.
2214 Pánd,
Fı u. 84.

fogszakorvos

– fogszakorvosi v.,
– cs: iskolai v.-et tanúsító
okiratok másolata,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– sz.ö.

– b: Kjt. szerint (közalkalmazotti
jogviszony esetén),
– h: a megjelenéstıl számított 15.
nap,
– közalkalmazottként,
vállalkozásban vagy Bt.-ben,
– szolg. lakás igény esetén
biztosítható,
– az állás 2013.
VII. 1. napjától tölthetı be,
– pályázatok benyújtása: Lázók
József polgármesterhez a P.H.
címére (2214 Pánd, Fı u. 84.),
– további információ kérhetı a
polgármestertıl
a 06 (29) 430-240-es telefonszámon

Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye

Pályázati hirdetmények gyógyszerészi, gyógyszertári asszisztensi 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 Bp., Köves u 1.) orvosigazgatója pályázatot
hirdet az Intézeti Gyógyszertárban gyógyszerész, vagy szakgyógyszerész munkakör betöltésére
Jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves u.1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: jogszabályban meghatározott szakmai kompetenciáknak
megfelelı munkavégzés a szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.
A szakgyógyszerész feladata a gyógyszerellátási és gyógyszer-információs tevékenység ellátása, a
gyógyszerellátás terén megfelelı elméleti felkészültséggel, gyakorlati jártassággal rendelkezik.
Feladata továbbá
– az oktatómunkában való részvétel;
– gyógyszerek, gyógyhatású készítmények elkészítése;
– a megfelelı minıség és kiadhatóság biztosítása;
– a gyógyszerszükséglet felmérése;
– az osztályos megrendelések koordinálása, gazdaságossági szempontból történı felülvizsgálata,
ellenırzése;
– beszerzés, elosztás elıkészítése;
– a gyógyszerellátási tevékenység koordinálása, zavartalan mőködés biztosítása, az osztályos
gyógyszerkészletek, kábítószerkészletek, gyógyszertárolás ellenırzése.
Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény illetve
megállapodás alapján.
Pályázati feltételek:
– egyetem/ gyógyszerészi vagy szakgyógyszerészi végzettség;
– felhasználói szintő informatikai rendszerismeret;
– büntetlen elıélet.
Elvárt kompetenciák:
– gyógyszergazdaságossági ismeretek;
– szervezı- és kommunikációs készség, problémamegoldó képesség, csapatmunka;
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– szakgyógyszerészi végzettség;
– több éves szakmai tapasztalat;
– egészségügyi intézményi (klinikai, kórházi, szanatóriumi) tapasztalat;
– referencia levél.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– képesítést igazoló okiratok másolata;
– pályázó személyes adatai, elérhetıségei;
– országos alapnyilvántartás;
– érvényes mőködési bizonyítvány;
– Magyar Gyógyszerészi Kamara tagsági igazolás;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat büntetlen elıéletrıl;

– nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati anyagát a pályázatok
elbírálásában részt vevı személyek megismerhetik;
KIH közzététel idıpontja: 2013. február 25.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. március 30.
A pályázat elbírálásának idıpontja: 2013. április 10.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikusan: orvigtitk@jahndelpest.hu e-mail címre, dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató részére címezve
A pályázati dokumentáción az alábbiakat kérjük feltüntetni:
Pályázati azonosító: 6/2013/PÁ, valamint K/924/2013.Oig., pozíció: „1 fı gyógyszerész vagy
szakgyógyszerész”
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör az elbírálást követıen azonnal betölthetı.
A pályázati felhívás megjelenési helye:
– www.jahndelpest.hu;
– www.kozigallas.gov.hu;
Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra
A pályázatot
meghirdetı szerv
neve, címe

Munkahely és
munkakör
megnevezése

Pályázati
feltételek

Juttatások, egyéb információk

A Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. Tüdıgondozó és Tüdıszőrı Állomásának vezetı
asszisztensi állására munkatársat keres. A tevékenység az Mt. hatálya alá tartozik.
Az állás 2013. augusztus 1-jétıl tölthetı be.
Bérezés: megbeszélés szerint.
Az állás betöltésének feltétele:
– fıiskolai diploma;
– szakirányú végzettség.
Elıny:
– vezetıi gyakorlat.
A pályázat beadásának határideje: 2013. március 31. 12.00.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok;
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának módja:
– e-mailben: titkarsag@budairendelok.hu;
– levélben: Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft, 1032 Budapest, Vörösvári út 88–96.;

– személyesen: Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. III. emelet Fıigazgatóság.
***
A Mohácsi Kórház pályázatot hirdet osztályvezetı fınıvér (pszichiátria) vezetıi beosztás betöltésére. A
Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján csak az kaphat vezetıi megbízást, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı.
A közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidıre, határozatlan idıtartamra szól.
A vezetıi megbízás 2013. május. 1. napjától 2018. április 30. napjáig tartó határozott idıre szól.
Feladat:
– az ápolói munkakörbe tartozó feladatok mellett ellátja a pszichiátriai osztály osztályvezetı fınıvéri
feladatait, így különösen az osztály egészségügyi szakdolgozó és kisegítı személyzet osztályos
munkájának szervezését, szakmai irányítását és ellenırzését végzi, ellátja az osztály mőködéséhez
szükséges humánpolitikai és egyéb szervezési feladatokat
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályai
szerint.
Pályázati feltételek:
– fıiskolai végzettség ápoló szakirányon (diplomás ápoló);
– büntetlen elıélet
Elınyt jelentı feltétel:
– pszichiátriai szakápolói képesítés (OKJ-s).
A pályázathoz csatolandó:
– önéletrajz,
– motivációs levél,
– a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
– mőködési nyilvántartásba vétel érvényességének igazolása,
– Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság igazolása
– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A beosztás betölthetıségének idıpontja: 2013. május 1.
Pályázati benyújtásának határideje: 2013. április 10.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Kórház címére, Nyáriné Staller
Edit nevére történı megküldésével (7700 Mohács, Szepessy tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 67-4/2013, valamint a pályázat megnevezését:
osztályvezetı fınıvér.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) 20/A. §-ában, továbbá a Kjt. Egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelelıen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Mohácsi Kórház hivatalos honlapján – www.mohacskorhaz.hu – 2013. március 1.
A Közigállás publikálásának idıpontja: 2013. március 1.

***
Pátroha Községi
Ö.
Képv.-test.
4523 Pátroha,
Kossuth u. 82.

védını

– eü. fıiskolai
szakirányú v.,
– büntetlen
elıélet,
– cs:részletes
sz.ö.,
– a képesítési
okiratok
másolata,
– 3 hónapnál
nem régebbi
e.b.,

– b: Kjt. szerint,
– h: a megjelenéstıl számított 15. nap,
– e.h. a h: lejártát követı legközelebbi
Képv.-test. ülésen,
– az álláshely a pályázat elbírálását követıen
azonnal betölthetı,
– pályázatok benyújtása: zárt borítékban
„Védınıi pályázat” megjelöléssel, Pátroha
Község polgármesterének címezve (4523
Pátroha,
Kossuth u. 82.)

Helyesbítés
Az Egészségügyi Közlöny 2013. évi 3. számának 663–664. oldalán Orosháza Város
polgármestere által, Orosháza Város Önkormányzat Szociális Központ Szolgáltató Egység
szervezeti egység vezetı (magasabb vezetı) munkakör betöltésére kiírt pályázatnál –
kézirathiba miatt –, az információt nyújtó Vaszkán Erzsébet neve mellett a telefonszám [09
(70) 953-5291] tévesen jelent meg. A telefonszám helyesen: 06 (70) 953-5291.

