
Általános tudnivalók 

2013. EüK. 7. szám pályázati felhívás 2 (hatályos: 2013.04.30 - ) 

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 levélben (1051 Budapest, 
Arany János u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), faxon (795-0192), vagy e-mailben 
(eszerk@emmi.gov.hu). 

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 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. 



Rövidítésjegyzék 

(3) = az álláshelyek száma 
ÁNTSZ = Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat 
á.p. = állampolgár 
b: = havi munkabér forintban 
Bp. = Budapest 
biz. = bizonyítvány 
cs: = csatolandó 
d. = diploma 
e: = elınyben részesül 
e. b. = erkölcsi bizonyítvány 
e. h.: = elbírálási határidı 
eü. = egészségügyi 
f: = telefax 
fıig. = fıigazgató 
Fıv. = fıváros(i) 
gy. = gyakorlat 
gyt. = gyógyszertár 
h: = pályázati határidı 
I. = intézet vagy intézmény 
Ig. = igazgató 
ig. = igazolvány 
ir. = irányítás(a)(i) 
Képv.-test. = képviselı-testület 
K. = kórház 
Kl. = klinika 
kl.-ai = klinikai 
kö. = közegészségügyi 
közp. = központ 
közpi. = központi 
kut. = kutatás(i), kutató 
Lab. = laboratórium 
lab.-i = laboratóriumi 
magyar á.p.-ság = magyar állampolgárság 
m. = munka 
M.j.V. = megyei jogú város 
Nk. = nagyközség 
nyi. = nyelvismeret 
nyv. = nyelvvizsga 
O. = osztály 
okl. = oklevél 
okt. = oktatás(a)(i) 
OONY/GYONY = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos 

Nyilvántartása 



OONYI/GYONYI = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos 
Nyilvántartásba vételérıl szóló igazolvány 

OEP = Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
orv. = orvos(i) 
Ö. = önkormányzat 
P. H. = polgármesteri hivatal 
R. = rendelıintézet 
szerv. = szervezés(e) 
sz. = szakmai 
sz.ö. = szakmai önéletrajz 
sz.gy. = szakmai gyakorlat 
szakorv.gy. = szakorvosi gyakorlat 
szk. = szakképesítés, szakorvosi képesítés 
sz.tev. = szakmai tevékenység 
sz.v. = szakmai végzettség 
szoc. = szociális 
szolg. = szolgálati 
sz.o.okl./sz.gy.okl. = szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél 
szv. = szakvizsga 
szv.biz. = szakvizsga bizonyítvány 
SZMSZ = szervezeti és mőködési szabályzat 
tap. = tapasztalat 
t: = telefoninformáció 
t/f: = telefon/telefax 
tev. = tevékenység 
t.f. = tudományos fokozat 
th. = therápia 
tud. = tudományos 
v. = végzettség 
vez. = vezetés(e) 
vez.gy. = vezetıi/vezetési gyakorlat 
vizsg. = vizsgálat 

Pályázati hirdetmények egyetemi oktatói, 
illetve egyetemi intézményekben betölthetı egyéb állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı szerv 
neve, címe 

Munkahely és 
munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        

A Szent Imre Kórház – a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktatókórháza (1115 
Budapest, Tétényi  
út 12–16.) fıigazgató fıorvosa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Geriátria és Gerontopszichiátriai 
Rehabilitációs Osztály osztályvezetı fıorvos beosztás ellátására határozatlan idejő közalkalmazotti 
kinevezéssel és 5 év határozott idıre szóló vezetıi megbízással. 



Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a Geriátria és Gerontopszichiátriai Rehabilitációs 
Osztály tevékenységének szakmai tervezése, szervezése, irányítása és ellenırzése. 

Pályázati feltétel:- 
– belgyógyász szakvizsga; 

– geriátria szakorvos végzettség; 

– az elsı szakvizsga megszerzése után legalább 10 év szakorvosi tevékenység; 

– legalább 5 éves vezetıi gyakorlat; 

– egészségi alkalmasság; 

– büntetlen elıélet. 

Elınyt jelent: 
– kardiológia szakvizsga; 

– pszichiátriai szakvizsga; 

– tudományos fokozat; 

A pályázathoz csatolandó: 
– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is); 

– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– szakmai, vezetıi koncepció; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– határozat a mőködési nyilvántartásba vételrıl; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetık harmadik személlyel és a 
pályázatban szereplı személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevık megismerhetik; 
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 

Illetmény és juttatások: a Kjt. szabályai alapján, megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján történı 
2013. május 2-ai megjelenéstıl számított 30. nap. 
A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követı 21 napon belül. 

Az állás betöltésének várható ideje: 2013. július 1. 

A pályázatot Prof. Dr. Bedros J. Róbert Ph.D. fıigazgató fıorvos, fıtanácsos részére kell benyújtani. 

Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16. 

        

*** 

        

A Szent Imre Kórház – a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktatókórháza (1115 
Budapest, Tétényi út12–16.) fıigazgató fıorvosa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet és a gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-
helyetteseinek képesítési követelményeirıl, a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat 
részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján pályázatot hirdet a 
gyógyszertár állományába intézeti fıgyógyszerész beosztás ellátására határozatlan idejő közalkalmazotti 
kinevezéssel és 5 év határozott idıre szóló vezetıi megbízással. 
Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a kórház gyógyszertárának és a közforgalmú Forrás 
Patika hatályos jogszabályok szerinti irányítása, a gyógyszerellátás szervezése, a gyógyszerbeszerzések 
szakmai és gazdálkodási elıkészítése, az intézeti gyógyszer keretgazdálkodás szervezése, koordinálása. 



Pályázati feltétel: 
– gyógyszerész egyetemi diploma; 

– kórházi szakgyógyszerész szakvizsga; 

– legalább 5 éves intézeti gyógyszertári gyakorlat; 

– 5 éves vezetıi gyakorlat. 

Elınyt jelent: 
– egészségügyi menedzsment képesítés; 

– közforgalmú gyógyszertári gyakorlat. 

A pályázathoz csatolandó: 
– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is); 

– diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– szakmai, vezetıi koncepció; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– határozat a mőködési nyilvántartásba vételrıl; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetık harmadik személlyel és a 
pályázatban szereplı személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevık megismerhetik; 
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 

Illetmény és juttatások: a Kjt. szabályai alapján, megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján történı 
2013. május 2-ai megjelenéstıl számított 30. nap. 
A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követı 21 napon belül. 

Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követıen azonnal. 

A pályázatot Prof. Dr. Bedros J. Róbert Ph.D. fıigazgató fıorvos, fıtanácsos részére kell benyújtani. 

Cím: 1115.Budapest, Tétényi út 12–16. 

        

*** 

        

Soproni Erzsébet 
Oktató  
és Rehabilitációs 
K. 
fıig.-ja 
9400 Sopron, 
Gyıri u. 15. 

Központi Gyt. 
gyógyszerész 

– pályakezdıknek is, 
– cs: részletes sz.ö., 
– iskolai v.-et, szk.-t 
igazoló okiratok 
másolata, 
– alapnyilvántartási 
szám, 
– 1 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat, melyben 
hozzájárul ahhoz,  
hogy a pályázat 
elbírálásában részt 
vevık  
a pályázati anyagot 
megismerhetik 

– h: a Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal (KIH) honlapján történı 
megjelenéstıl (2013. V. 2.) számított 
30. nap, 
– orvos-nıvérszállón történı 
elhelyezés biztosítható, 
– e.h.: a h: lejártát követı  
30. nap, 
– pályázatok benyújtása:  
4 példányban dr. Molnár Ágnes fıig. 
fıorvos részére  
a K. címére (9400 Sopron,  
Gyıri u. 15.), 
– a meghirdetett álláshellyel 
kapcsolatban részletes információt dr. 
Kardos Ildikó intézeti vezetı 
fıgyógyszerésztıl lehet kérni a 06 



(99) 312-120/457-es telefonszámon, 
– a pályázat bıvebb közzétételének 
helye: www.kozigallas.hu, 
www.sopronkorhaz.hu 

        

*** 

        

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

Fejér Megyei 
Szent György 
Egyetemi 
Oktató K. 
Higiénés O. 
osztályvezetı 
fıorvos 

– megelızı orvostan  
és népegészségtan  
és infektológia szv., 
– e: összetett, 
széleskörő rálátás a 
kórházhigiéné 
és infekció- kontroll 
területre, kl.-ai 
infektológiai gy., 
mindkettıhöz: 
– orv. d., 
– vez. gy., minimum 5 
év, 
– büntetlen elıélet, 
– 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 

mindkettıhöz: 
– b: megállapodás szerint, 
– h: 2013. V. 21. 
(http//www.kszk.gov.hu portálon 
megjelenés: 
2013. V. 2.), 
– határozatlan idejő szakorvosi 
közalkalmazotti jogviszonyban, és 5 
évre szóló határozott idejő vez.-i 
megbízással, 
– az állás betölthetı: a pályázat 
elbírálását követıen azonnal, 
– a pályázati eljárás lefolytatása az 
ide vonatkozó rendelet szerint 
történik, 
– a 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 

        

  Fejér Megyei 
Szent György 
Egyetemi 
Oktató K. 
Radiológiai O. 
osztályvezetı 
fıorvos 

– radiológia szv., 
összetett, széleskörő 
rálátás a radiológia 
valamennyi területére, 
– e: több éves vez. gy., 
tud. fokozat 

  

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi 
és orvosvezetıi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı szerv 
neve, címe 

Munkahely és 
munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 
információk 

        



Keszthely Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet Keszthely Város 
Önkormányzata Alapellátási Intézete (8360 Keszthely, Sopron u. 2.) intézetvezetıi beosztásának 
betöltésére 

Az intézetvezetıi munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
Egészségügyi alapellátási intézetvezetıként feladata az intézet szakszerő és törvényes mőködtetése, a 
takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézet mőködésével 
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy kollektív szerzıdés (közalkalmazotti 
szabályzat) nem utal más hatáskörbe. Az intézet irányítási, ellenırzési, munkáltatói feladatainak ellátása, 
alapító okirat szerinti feladat ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval. 

Pályázati feltételek: 
– fıiskolai/egyetemi gazdasági vagy pénzügyi vagy egészségügyi végzettség; 

– legalább ötéves vezetıi gyakorlat; 

– büntetlen elıélet; 

– cselekvıképesség. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– gazdasági vagy pénzügyi végzettség. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése alapján 
magasabb vezetı, illetve a vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe 
(gazdasági vezetı) kinevezhetı. 

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

– pályázati feltételekben meghatározottak igazolása (iskolai végzettséget, képesítést igazoló oklevél, 
igazolás vezetıi gyakorlatról); 

– az intézet vezetésére vonatkozó program (a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléssel, 
különös tekintettel a megváltozott gazdasági helyzetbıl adódó gazdálkodási és racionalizálási 
elképzelésekre); 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozatok: 

– hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez, 
– hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerjék, 

– a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történı tárgyalásáról, 

– a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenségrıl, 

– nem áll cselekvıképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésérıl. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idıre szól, az 
intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 21/A. §  
(4) bekezdésben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidı kikötésével. 
A munkakör betölthetıségének idıpontja:  2013. október 1. 

A magasabb vezetıi megbízás idıtartama: 2013. október 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
alapján. 



A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
honlapján történı közzétételétıl (2013. április 8.) számított 33 napon belül; 2013. május 10. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében, valamint a 
Kjt. egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § 
(1)–(2) bekezdésben foglalt szakmai bizottságok véleményezik. A kinevezésrıl Keszthely Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidı lejártát követı elsı képviselı-testületi 
ülés. 
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot postai úton Keszthely Város Polgármestere címére 
(8360 Keszthely, Fı tér 1.) kell benyújtani. Érdeklıdni a (83) 505-530-as telefonszámon lehet. 

        

*** 

        

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes pályázatot hirdet orvosigazgatói munkakör 
betöltésére. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés; 

– legalább öt év klinikai gyakorló orvosi tevékenység ; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés ; 

– legalább tíz éves vezetıi gyakorlat; 

– büntetlen elıélet. 

Elınyt jelent: 
– orvosigazgatói beosztásban szerzett tapasztalat. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; 
– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 

– rövid szakmai (vezetıi) programot; 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

Egyéb információ: 
– bérezés megegyezés szerint. 

– a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján történı megjelenés dátuma: 2013. április 30. 

– határidı: a KIH honlapján történı megjelenést követı 30 nap. 

– az állás 2013. július 1-jétıl tölthetı be. 

– a pályázat benyújtása: dr. Várkonyi Katalin fıigazgatóhoz, 6600 Szentes, Sima F. u. 44–58. 

        

*** 

        

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. május 3. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidıt követı 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követıen azonnal betölthetı. 

A pályázati felhívás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján is megtekinthetı 2013. április 10-
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 vagy sürgısségi 
szakorvosi álláshelyre”. 

        

*** 

        

Szent Kozma és 
Damján 
Rehabilitációs 
Szakkórház 
fıig.-ja 
2026 Visegrád, 
Gizella-telep 

Rehabilitációs 
O. 
osztályvezetı 
fıorvos 

– általános orv. d., 
– mozgásszervi rehabilitációs 
szv. vagy orvosi rehabilitáció 
vagy fizikális medicina  
és rehabilitációs orvoslás 
szakorvosa (az szv. 
megszerzésétıl számított 
legalább 5 éves, igazolható 
rehabilitációs sz.gy.) és az alábbi 
szv.-k valamelyike: 
– belgyógyászati, 
gastroenterológiai, 

– b: Kjt. 
figyelembevételével, 
megegyezés szerint, 
– h: 2013. V. 31., 
– az állás a pályázatok 
elbírálása és a Szakmai 
Kollégium véleményezése 
után tölthetı be, 
– utazáshoz költségtérítést 
adunk, 
– a jogviszony  
idıtartama: határozatlan 



reumatológiai, traumatológiai, 
neurológiai vagy ortopédiai szv., 
– cs: részletes sz.ö., 
– iskolai v.-et igazoló okiratok 
másolata, 
– sz. vez. koncepció, 
– tud. tev., 
– sz. továbbképzési kötelezettség 
teljesítésének igazolása, 
– OONYi másolata, 
– mőködési engedély, 
– MOK tagsági igazolvány 
másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– hozzájárulási nyilatkozat, hogy 
a pályázat elbírálásában részt 
vevık  
a pályázatot megismerhessék, 
– e: vez.gy. 

idejő közalkalmazotti 
jogviszony, 
5 évre szóló  
határozott idejő vez.-i 
megbízással, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Huszár Sándor fıig.-hoz 
személyesen vagy postai 
úton a K. címére  
(2026 Visegrád, Gizella-
telep), 
– információt ad: Tıkés 
Anita a 06 (26) 801-
700/1340-es telefonszámon, 
– tájékozódni lehet  
a K. honlapján:  
www. visegradikorhaz.hu 

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı 
szerv neve, 
címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        

Budapest 

        

Jahn Ferenc  
Dél-pesti K. 
és R. 
orv.-Ig.-ja 
1204 Bp., 
Köves u. 1. 

Sürgısségi  
Betegellátó O. 
szakorvos, 
szakorvosjelölt, általános 
orvos 
A m.-végzés helye:  
1204 Bp., Köves u. 1. 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: a 
Sürgısségi Betegellátó 
O.-on orvosi feladatok 
ellátása. Az önálló SO2-
ként 24 órában mőködı 
Sürgısségi Betegellátó  
O. nyolc ággyal mőködı 
speciális O. Profilja 
fekvıbeteg ellátásban  
a heveny panaszokkal 

– szakorvos esetében 
sürgısségi szv. vagy 
aneszteziológiai-intenzív 
szv. vagy belgyógyász szv. 
valamennyihez: 
– egyetem/orv. d., 
– szakorvosjelölt esetében 
az oktatási I. által 
jóváhagyott, speciális 
képzési idıszakra 
vonatkozó képzési terv, 
– sürgısségi ellátásban 
szerzett gy., 
– cs: a pályázó személyi 
adatai, elérhetısége, 
– részletes sz.ö., 
– képesítést igazoló 
okiratok másolata, 

– a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal (KIH) 
honlapján a közzététel 
idıpontja: 2013. IV. 8., 
– h.: 2013. V. 15., 
– e.h. 2013. V. 20., 
– a pályázati dokumentáción 
az alábbi hivatkozásokat 
kérjük feltüntetni: hivatkozási 
szám: 13/2013/PÁ, valamint 
K/1628/13.Oig. pozíció: „SBO 
– szakorvos, szakorvosjelölt, 
általános orvos” 
valamennyihez: 
– b: Kjt., illetve megállapodás 
alapján, 
– határozatlan idejő 
közalkalmazotti jogviszony, 



beutalt, beszállított 
betegek primer K.-i 
szintő ellátása, 
differenciál diagnosztika, 
elsı ellátás, O.-os 
áthelyezés. 
Amit kínálunk: 
– csapatmunka, 
– partnereinknél 
kedvezményes sportolási  
és relaxáció/masszázs 
lehetıség. 

– orvosi alapnyilvántartási 
igazolás, 
– érvényes mőködési 
engedély, 
– érvényes MOK tagsági 
igazolás, 
– nyilatkozat büntetlen 
elıéletrıl, 
– nyilatkozat, illetve 
hozzájárulás arra 
vonatkozóan, hogy a 
pályázó pályázati 
dokumentációját a 
pályázatok elbírálásban 
részt vevı személyek 
megismerhetik 

– a foglalkoztatás jellege: 
teljes m.-idı, 
– a m.-kör betölthetıségének 
várható idıpontja: a m.-kör  
az elbírálást követıen azonnal 
betölthetı, 
– pályázatok benyújtása: 
elektronikus úton az 
orvigtitk@jahndelpest.hu  
e-mail címre, dr. Dobosi Zsolt 
orv.-Ig. részére címezve, 
– a hirdetmény közzétételi 
helye: www.jahndepest.hu, 
www.kszk,.gov.hu 

        

  III. Belgyógyászati O. 
belgyógyász szakorvos, 
szakorvosjelölt vagy 
általános orvos (2) 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: az I. 
Akkreditált III. sz. 
Belgyógyászati O.-án 
szakorvosi feladatok 
ellátása, jogszabályban 
meghatározott sz. 
kompetenciáknak 
megfelelı m.-végzés a 
sz. protokollok, 
irányelvek, módszertani 
útmutatók alapján 

– szakorvos esetén 
belgyógyász szv., 
– felhasználói szintő 
informatikai 
rendszerismeret, 
– e: több éves sz. 
tapasztalat 

– a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal (KIH) 
honlapján a közzététel 
idıpontja: 2013. IV. 15., 
– h.: 2013. V. 27., 
– e.h. 2013. V. 31., 
– a pályázati dokumentáción 
az alábbi hivatkozásokat 
kérjük feltüntetni: hivatkozási 
szám: 15/2013/PÁ, valamint 
K/1735.Oig. pozíció: „III. sz. 
Belgyógyászati Osztály 2 fı 
szakorvos, szakorvosjelölt 
vagy általános orvos” 

        

  Patológiai O. 
patológus szakorvos vagy 
szakorvosjelölt (2) 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: a 
Patológiai O.-on 
osztályos 
orvosi/szakorvosi 
feladatok ellátása, 
jogszabályban 
meghatározott sz. 
kompetenciáknak 
megfelelı m.-végzés a 
sz. protokollok, 
irányelvek, módszertani 

– egyetem/patológus szv. 
vagy szakorvosjelölt,  
– felhasználói szintő 
informatikai 
rendszerismeret, 
– e: több éves sz. 
tapasztalat 

– a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal (KIH) 
honlapján a közzététel 
idıpontja: 2013. IV. 15., 
– h.: 2013. VI. 5., 
– e.h. 2013. VI. 12., 
– a pályázati dokumentáción 
az alábbi hivatkozásokat 
kérjük feltüntetni: hivatkozási 
szám: 16/2013/PÁ, valamint 
K/1800.Oig. pozíció:  
„1 patológus szakorvos  
vagy szakorvosjelölt” 



útmutatók alapján 

        

Baranya megye 

        

Bács-Kiskun megye 

        

Békés megye 

        

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

        

Rudabánya 
Város Ö. 
3733 
Rudabánya, 
Gvadányi J. 
u. 47. 

I. számú háziorvosi 
(vegyes) körzet 
háziorvos 
– vegyes háziorvosi 
körzet, 
– területi ellátási 
kötelezettség, 
– ügyeletben való 
kötelezı részvétel, 
– vállalkozási forma 

– 4/2000. (II. 25.) EüM  
rend.-ben, valamint a 
313/2011. (XII. 23.) Korm. 
rend.-ben elıírt feltételek 
megléte, 
– cs: 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– képzettséget igazoló 
okiratok hiteles másolata, 
– sz,.ö., sz elképzelések 
leírása, 
– MOK tagság igazolása, 
– OONY-ba vételrıl 
igazolás, 
– érvényes mőködési 
regisztrációról igazolás 

– h: a megjelenéstıl számított 
15. nap, 
– e.h. a h.: lejártát követı  
15. nap, 
– az Ö. ingyenesen  
a háziorvos rendelkezésére 
bocsátja a háziorvos rendelıt a 
teljes berendezéssel és 
felszereléssel, 
– az Ö szolg. lakást a rendelı 
épületében biztosít, 
– a pályázókat Képv.-test meg 
kívánja hallgatni, 
– az állás 2013. VII. 1-jétıl 
tölthetı be, 
– a praxisjogról információ 
kérhetı, 
– pályázatok benyújtása: 
postai úton, Szobota Lajos 
polgármester részére 
Rudabánya Város Ö.,  
3733 Rudabánya,  
Gvadányi J. u. 47., 
 
– t: 06 (48) 568-216, 
– a borítékra ráírandó: 
„Háziorvosi pályázat” 

        

Csongrád megye 

        

Fejér megye 

        

Gyır-Moson-Sopron megye 



        

        

Hajdú-Bihar megye 

        

Hosszúpályi 
Nk. Ö. 
Képv.-test. 
4274 
Hosszúpályi, 
Szabadság tér 
6. 

Hosszúpályi 
gyermekorvosi körzet 
gyermekorvos 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– vállalkozási formában 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: 
– Hosszúpályi Nk. 
gyermekorvosi 
körzetének a háziorvosi, 
házi gyermekorvosi és 
fogorvosi tev.-rıl szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM 
rend.-ben meghatározott,  
a gyermekorvosi 
alapellátás keretébe 
tartozó feladatok területi 
ellátási kötelezettséggel 
történı ellátása, 
– a gyermekorvosi körzet 
lakosságszáma: 1170 

– háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és 
fogorvosi tev.-rıl szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM 
rend.-ben meghatározott 
képesítés, 
– a mőködtetési jog 
meglétének vagy az eü. 
államigazgatási szerv által  
a mőködtetési jog 
engedélyezési feltételei 
fennállásának igazolása, 
– a praxis vállalkozói 
formában való 
mőködtetése, 
– büntetlen elıélet, 
– az ellátási szerzıdés 
megkötése, 
– a praxis értékesítésének 
összege: megegyezés 
szerint, 
– e: gyermekorvosi sz.gy., 
– saját költségen 
gyermekorvosi 
rendelıintézet építése és 
felszerelése Hosszúpályi 
területén, 
– cs: v.-et, szk.-t igazoló 
okiratok másolata 
(kérelemre az eredeti 
okmányok 
bemutatandóak), 
– részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– az eü. államigazgatási 
szervnek a mőködtetési jog 
meglétérıl vagy az 
engedélyezés feltételei 
fennállásáról szóló 
igazolása, 
– a vállalkozás 
jogszerőségét igazoló 
okmányok másolata 

– h: a megjelenéstıl számított 
15.. nap, 
– e.h. a h.: lejártát követı 
Képv.-test. ülésen, 
– az orvosi praxis 
betölthetıségének várható 
idıpontja: 2013. XI. 1., 
– a megbízás idıtartama: 
határozatlan idıre kötött 
szerzıdés, melyben a felek  
a mőködés üzemeltetés 
részletes feltételeit rögzítik, 
– az Ö. a településen a rendelı 
részére helyiséget biztosít, 
– pályázatok benyújtása: 
postai úton Berényi András 
polgármesterhez a P.H. címére 
(4274 Hosszúpályi, Szabadság 
tér 6.), 
– a pályázattal kapcsolatban 
további részletes 
felvilágosítást Berényi András 
polgármester ad  
a 06 (52) 598-413-as 
telefonszámon, 
– a pályázat közzétételének 
helye: Hosszúpályi Nk. 
honlapja 
(www.hosszupalyi.hu) 



(egyéni vállalkozói 
igazolvány, illetve társas 
vállalkozás esetén alapító 
okirat, alapszabály, 
cégbírósági bejegyzı 
végzés hiteles másolata), 
– írásbeli nyilatkozat arról, 
hogy a pályázat 
elbírálásában részt vevı 
képviselık (bizottsági 
tagok) a pályázati anyagot 
megismerhetik, 
– eü. alkalmassági igazolás 

        

Heves megye 

        

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

        

Komárom-Esztergom megye 

        

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, szülész-
nıgyógyász, aneszteziológus, neurológus, fül-orr-gégész, tüdıgyógyász, pszichiátriai szakorvosok 
részére. 

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

A közeljövıben kialakításra kerülı Sürgısségi Osztályra: 
oxyológia és sürgısségi orvostan szakorvos vagy olyan szakorvos részére, aki elhivatottságot érez a 
szakma elsajátítása iránt. 
Orvosszálláson 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-gasztroenterológia, fül-orr-gégészet, neurológia, nukleáris medicina, radiológia, 
szülészet-nıgyógyászat, pszichiátria. 

Valamennyi pályázathoz: 
Bérezés: a 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. május 3. 

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. április 10-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 

        

Somogy megye 

        

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

        

Tolna megye 

        

Szekszárd 
Város Ö. 
Képv.-test. 
7100 
Szekszárd, 
Béla király tér 
8. 

IX. számú felnıtt 
körzet 
(Szekszárd, Wigand tér 
1.) 
háziorvos 
– vállalkozási formában, 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– a tev. magában foglalja  
a hétközi és hétvégi 
közpi. háziorvosi 
ügyeleti szolgálatban 
való részvételt, mely 

– 4/2000. (II. 25.) EüM 
rend. szerinti képesítés és a 
313/2011. (XII. 23.) Korm. 
rend.-ben elıírt feltételek 
megléte, 
– büntetlen elıélet, 
– cs: v.-et és szakirányú 
képzettséget igazoló okirat 
másolata, 
– részletes személyi és 
sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 

– h.: 2013. V. 10., 
– e.h. a h.: lejártát követı 
Képv.-test. ülés, 
– az állás betölthetı:  
2013. VI. 1-jétıl, 
– a praxis mőködtetési jogát az 
Ö. térítésmentesen adja át a 
szükséges szerzıdések 
megkötése alapján, 
– pályázatok benyújtása: 
Szekszárd Város Ö. címére 
(7100 Szekszárd,  
Béla király tér 8.), 



egyben az ügyeletben 
társult települések 
ellátását is jelenti 

– a pályázó hozzájárulása 
arról, hogy a pályázati 
eljárásban részt vevık a 
pályázati anyagot 
megismerhetik, 
– MOK tagság igazolása 

– további információ kérhetı: 
Dölles Lászlóné eü. 
gondnokságvezetıtıl  
a 06 (30) 458-6344-es 
telefonszámon 

        

*** 

        

Tolna Város 
Ö. 
Képv.-test. 
7130 Tolna, 
Hısök tere 1. 

Tolna IV. számú 
háziorvosi körzet 
háziorvos 
A m.-kör és m.-hely 
megnevezése: 
– a IV. számú háziorvosi 
körzethez tartozó 
felnıttkorú lakosság 
ellátása a Tolna-Mözs, 
Szent István u. 13. sz. 
alatti rendelıben, 
– a tev. magában foglalja  
a hétközi és hétvégi 
közpi. háziorvosi 
ügyeleti szolgálatban 
való részvételt, amely 
egyben az ügyeletben 
társult települések 
(Bogyiszló, Fadd, 
Fácánkert) ellátását is 
jelenti, 
– a tev. vállalkozó 
háziorvosként látható el 
vagy határozatlan idejő 
közalkalmazotti 
jogviszonyban 
(megállapodás szerint) 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM 
rend. szerinti képesítés és 
az ott, valamint az önálló 
orvosi tev.-rıl szóló 2000. 
évi II. törvényben, e 
törvény végrehajtásáról 
szóló 313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rend.-ben és az eü. 
szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeirıl, 
valamint a mőködési 
engedélyezési eljárásról 
szóló 96/2003. (VII. 15.) 
Korm. rend.-ben elıírt 
egyéb feltételek, 
– büntetlen elıélet, 
– e: Tolna városban 
letelepedés vállalása 
(ehhez szolg. lakást 
biztosít az Ö.), 
– cs: v.-et és szakirányú 
képzettséget igazoló okirat 
másolata, 
– részletes személyi és 
sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó hozzájárul 
ahhoz, hogy a pályázat 
elbírálásában részt vevık  
a pályázati anyagot 
megismerhetik, 
– MOK tagság igazolása 

– h.: a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal (KIH) 
honlapján történı 
megjelenéstıl  
(2013. IV. 30.) számított  
45. nap, 
– e.h. a h.: lejártát követı 
Képv.-test. ülésen, 
– a praxis mőködtetési jogát az 
Ö. térítésmentesen adja át a 
szükséges szerzıdések 
megkötése alapján, 
– a háziorvosi tev. a Képv.-
test. döntését követıen az 
ÁNTSZ engedélyének 
beszerzése  
és a MEP-pel történı 
szerzıdéskötés után azonnal 
gyakorolható, 
– pályázatok benyújtása: 
Tolna Város polgármesterének 
címezve Tolna Város P.H. 
címére  
(7130 Tolna, Hısök tere 1.), 
– információ kérhetı: dr. 
Handl Mária vezetı-
háziorvostól  
a 06 (20) 936-4302, Ezerné  
dr. Huber Évától, Tolna város 
jegyzıjétıl  
a 06 (74) 540-800-as 
telefonszámon 

Vas megye 

        

Veszprém megye 

        



Várpalota 
Város Ö. 
Képv.-test. 
8100 
Várpalota,  
Gárdonyi 
Géza utca 39. 

Várpalota 1. számú 
házi gyermekorvosi 
körzet 
házi gyermekorvos 
Ellátandó feladatok: 
– Várpalota város 
közigazgatási területén 
az I. számú házi 
gyermekorvosi körzetben 
gyermekorvosi feladatok 
ellátása, területi ellátási 
kötelezettséggel 
Várpalota Város Ö.-ának 
tulajdonában lévı, 
Várpalota, Bakony utca 
14. szám alatti 
rendelıben, 
– a tev. magában foglalja 
a közpi. háziorvosi 
ügyeleti szolgálatban 
való részvételt, amely az 
ügyeletben társult 
települések (Várpalota, 
Berhida, Pétfürdı, İsi, 
Öskü, Tés, Jásd, 
Hajmáskér, Sóly  
és Vilonya gyermek 
lakossága) ellátását is 
jelenti, 
– a tev. vállalkozó 
háziorvosként látható el 

– a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és 
fogorvosi tev.-rıl szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti képesítés és az ott, 
valamint az önálló orvosi 
tev.-rıl szóló  
2000. évi II. törvényben, 
valamint annak 
végrehajtásáról szóló 
313/2011. (XII. 23.) Korm. 
rend.-ben, továbbá  
az eü. szolgáltatás 
gyakorlásának általános 
feltételeirıl, valamint a 
mőködési engedélyezési 
eljárásról szóló 96/2003. 
(VII. 15.) Korm. rend.-ben 
elıírt egyéb feltételek, 
– büntetlen elıélet, 
– cs: v.-et és szakirányú 
szk.-t igazoló okirat 
másolata, 
– részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– MOK tagság igazolása, 
– a vállalkozás meglétét 
igazoló dokumentumok 
(egyéni vállalkozói 
igazolvány, illetve társas 
vállalkozás esetén az 
alapító okirat/cégbírósági 
bejegyzést igazoló okirat) 
hiteles másolata, 
– írásbeli nyilatkozat arról, 
hogy a pályázat 
elbírálásában részt vevı 
képviselık (bizottsági 
tagok) a pályázati anyagot 
megismerhetik, 
– eü. alkalmasság 
igazolása  

– h.: 2013. V. 15., 
– e.h. a h. lejártát követı 
legközelebbi  
Képv.-test- ülésen, 
– az orvosi praxis 
betölthetıségének idıpontja: 
2013. VII. 1., 
– a megbízás idıtartama: 
határozatlan idejő, 
– pályázatok benyújtása: egy 
példányban Várpalota Város 
Ö. címére (8100 Várpalota, 
Gárdonyi Géza utca 39.), 
Talabér Márta 
polgármesternek címezve,  
a borítékon feltüntetendı: 
„Házi gyermekorvosi 
pályázat”, 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatban további 
információ Sándor Tamás 
aljegyzıtıl kérhetı  
a 06 (30) 267-2377-es 
telefonszámon, Járási Melinda 
eü. referenstıl  
a 06 (30) 815-2547-es 
telefonszámon, 
– Várpalota Város Ö.  
Képv.-test. fenntartja a jogot  
a pályázat eredménytelenné 
nyilvánítása iránt 

        

Zala megye 

        

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 

        

Jahn Ferenc 
Dél-pesti K. 
és R. 
gazdasági 
Ig.-ja 
1204 Bp., 
Köves u. 1. 

Logisztikai O. 
technikus 
(mőszerész  
mőhely  
csoportvezetı  
vez.-i megbízással) 
A m.-körbe tartozó 
feladatok: orvosi 
mőszerek 
üzemeltetésének, 
karbantartásának 
szervezése, 
nyilvántartások vezetése, 
optimális mőszerstruktúra 
kialakítására javaslattétel 
a logisztikai osztályvezetı 
felé, mőszerész csoport 
munkájának koordinálása, 
irányítása, részvétel  
a mőhely feladatainak 
megoldásában, orvos-
szakmai osztályokkal, 
valamint beszállítókkal 
való kapcsolattartás 

– érettségi + 
elektrotechnikus  
technikusi v., 
– felhasználói szintő  
MS Office (irodai 
alkalmazások), 
– elektronikus orvosi 
berendezések 
ismerete, 
– gyakorlatiasság, jó 
együttmőködési 
készség, 
csapatszellem, 
megbízhatóság, 
– pozitív hozzáállás a 
problémák 
megoldásához, az 
újdonságok gyors 
befogadása, 
terhelhetıség, 
széleskörő feladatok 
ellátásával, 
– büntetlen elıélet, 
– e: közfinanszírozott 
eü.  
I.-ben szerzett 
minimum 3 év 
tapasztalat, 
– CT- Ecostat 
rendszer ismerete, 
– vez.gy., 
– mőszeripari, illetve 
automatizálási v. vagy 
villamos mérnöki v., 
– cs: 3 hónapnál nem 
régebbi e.b., 
– iskolai v.-et/szk.-t 
igazoló 
dokumentumok 
másolata, 
– személyes adatokat 
tartalmazó részletes, 
fényképes szö., 

– b: Kjt, valamint megállapodás 
alapján, 
– a Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal (KIH) honlapján történı 
közzététel idıpontja: 2013. IV. 11., 
– h.: 2013. V. 15., 
– e.h. 2013. V. 31., 
– a jogviszony idıtartama: 
határozatlan idejő közalkalmazotti 
jogviszonyban, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes m.-
idı, 
– a vez.-i megbízás: 5 éves határozott 
idıtartamra szól, 
– a m.-kör betölthetıségének 
idıpontja: a m.-kör az elbírálást 
követıen azonnal betölthetı, 
– pályázatok benyújtása:  
e-mailen: 
humanpolitika@jahndelpest.hu, Szabó 
Krisztina gazdasági Ig. részére 
címezve, 
– a pályázati dokumentáción kérjük 
feltüntetni az adatbázisban szereplı 
azonosító számot: 8/2013/PÁ, 
valamint a pozíció megnevezését: 
„technikus munkakör – mőszerész 
mőhely csoportvezetı vezetıi 
megbízással”, 
– a pályázat közzétételének helye: 
www.jahndelpest.hu, 
www.kozigallas.gov.hu, 
– az I.-rıl további információ a 
www.jahndelpest.hu honlapon 
szerezhetı 



– a pályázó 
nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati 
eljárásban részt vevık 
a pályázati anyagát 
megismerhetik és 
hozzájárul a 
személyes adatainak 
kezeléséhez 

        

*** 

        

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) pályázati 
hirdetménye. 
A meghirdetett munkahely: Vecsési Egészségügyi Szolgálat, 2220 Vecsés, Telepi út 68. 

A meghirdetett beosztás: gazdasági igazgató (magasabb vezetı). 

Ellátandó feladat: önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény gazdálkodásának szervezése, ellenırzése, 
költségvetés elkészítése, az Intézmény kezelésében és használatában lévı vagyontárgyak védelmének, 
rendeltetésszerő használatának szervezése, irányítása, ellenırzése, hatékony, racionális gazdálkodás 
kialakítása, a gazdasági-mőszaki ellátás tevékenységének irányítása, az Intézmény beszámoló 
jelentéseinek, egyéb adatszolgáltatásainak elkészítése, ellenırzése, a gazdasági-mőszaki ellátás 
szabályzatainak, ügyrendjének összeállítása, feladatkörében belsı utasítások kiadása, az Intézmény 
könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati rendjének kialakítása, a pénzgazdálkodás 
szabályozása, ellenırzése, az Intézet bér- és munkaügyi tevékenységének irányítása és ellenırzése, az 
anyag- és eszközellátás folyamatosságának megszervezése. 

Képesítési és egyéb feltételek: 
– szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és államháztartási 
mérlegképes könyvelıi képesítés, illetve ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 

– legalább ötéves vezetıi gyakorlat; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelenthet: 
– egészségügyi költségvetési intézményben gazdasági igazgatói (magasabb vezetıi) munkakörben 
szerzett tapasztalat; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel való rendelkezés. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát, 

– a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Illetmény: a Kjt. szerint. 

Egyéb juttatások: magasabb vezetıi pótlék 

A megbízás ideje: az állás betöltését követı 5. évig 

A pályázat benyújtásának határideje és helye: 



– a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) internetes oldalán történı megjelenéstıl számított 30 
nap. Vecsési Polgármesteri Hivatal, Szlahó Csaba polgármester (2220 Vecsés, Szent István tér 1.). 
A KIH internetes oldalán történı közzététel: 2013. április 13. 

A pályázat elbírálásának határideje: a KIH internetes oldalán történı megjelenéstıl számított 60 nap. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: dr. Szarvas Tibor igazgató fıorvos (2220 Vecsés, Telepi 
út 68.). T.: (29) 551-470. 
 


