
Általános tudnivalók 

hatályos: 2013.06.11 - 

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. 
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Lipidológiai Profil  
profilvezetı fıorvos beosztás ellátására határozatlan idejő közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év 
határozott idıre szóló vezetıi megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a Lipidológiai Profilon a profil szakmai 
munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenırzése. 

Pályázati feltétel: 

– belgyógyász szakvizsga; 

– szakvizsga után legalább 10 év belgyógyászati tevékenység; 

– legalább 5 év vezetıi gyakorlat; 

– egészségi alkalmasság, 

– büntetlen elıélet. 

Elınyt jelent: 

– lipidológiai szakképesítés; 

– obezitológiai szakképesítés; 

– tudományos fokozat. 

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. 

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

A pályázat benyújtási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján történı 
2013. június 12-ei 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, de legkésıbb 2013. július 1-
jén. 

A pályázatot Prof. Dr. Bedros J. Róbert PhD 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 út 12–16.) fıigazgató fıorvosa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az Anyagcsere Központ 
központvezetı fıorvos beosztás ellátására határozatlan idejő közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év 
határozott idıre szóló vezetıi megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a Lipidológiai Profil, Endokrinológiai Részleg, 
Diabetológiai Részleg szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenırzése. 

Pályázati feltétel: 

– belgyógyász szakvizsga; 

– szakvizsga után legalább 10 év belgyógyászati tevékenység; 

– legalább 5 év vezetıi gyakorlat; 

– egészségi alkalmasság; 

– büntetlen elıélet. 

Elınyt jelent: 



– kardiológiai szakvizsga; 

– lipidológiai szakképesítés; 

– obezitológiai szakképesítés; 

– tudományos fokozat. 

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 

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

A pályázat benyújtási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján történı 
2013. június 12-ei 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, de legkésıbb 2013. július 1-
jén. 

A pályázatot Prof. Dr. Bedros J. Róbert PhD fıigazgató fıorvos, fıtanácsos részére kell benyújtani. 
Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16. 
        

*** 
        
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház munkatársat keres 
Izotópdiagnosztika és terápiás osztály osztályvezetı fıorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

Vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, öt évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.  



A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: az osztály 
munkájának megszervezése és zavartalan mőködésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott 
feladatok ellátása. 

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, nukleáris medicina (izotópdiagnosztika) szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.  

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel;  

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász képesítés;  

– vezetıi gyakorlat; 

– tudományos fokozat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 20.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-
700/2119-es telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történı megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent 
István u. 68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 
9/2013, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezetı fıorvos. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján: 2013. május 20. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház munkatársat keres Központi 
Radiológia osztályvezetı fıorvos munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

Vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, öt évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: az osztály 
munkájának megszervezése és zavartalan mőködésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott 
feladatok ellátása.  

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, radiológia szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel;  

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász képesítés; 

– vezetıi gyakorlat; 

– tudományos fokozat; 

– idegen nyelv ismerete. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 20.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-
700/2119-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történı megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent 
István u. 68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 
10/2013, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezetı fıorvos.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján: 2013. május 20. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház munkatársat keres Krónikus 
Belgyógyászati és Geriátriai osztály osztályvezetı fıorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.  

Vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, öt évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.  



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

Az osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködésének irányítása. Az SZMSZ-ben 
meghatározott feladatok ellátása.  

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, belgyógyászat és/vagy geriátriai szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.  

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel;  

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász képesítés;  

– vezetıi gyakorlat;  

– tudományos fokozat;  

– idegen nyelv ismerete.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-



700/2119-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történı megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent 
István u. 68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 
7/2013, valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezetı fıorvos”.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2013. május 20. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház munkatársat keres Megyei-
Városi Tüdıgondozó osztályvezetı fıorvos munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

Vezetıi megbízás idıtartama:  

A vezetıi megbízás határozott idıre, öt évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Víz u. 9. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: az osztály 
munkájának megszervezése és zavartalan mőködésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott 
feladatok ellátása.  

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, tüdıgyógyászat szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel;  

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász képesítés; 

– vezetıi gyakorlat; 



– tudományos fokozat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 20.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-
700/2119-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történı megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent 
István u. 68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 
8/2013, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezetı fıorvos.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján: 2013. május 20. 
        

*** 
        
Soproni 
Erzsébet Oktató 
K. és 
Rehabilitációs 
I. 
fıig.-ja 
9400 Sopron, 

II. Kardiológiai 
Rehabilitációs O. 
belgyógyász/kardiológus 
szakorvos 

– szv. elıtt álló 
orvosnak is, 
– általános orv. d., 
– szakirányú szk., 
– eü. alkalmasság, 
– büntetlen elıélet, 
– e: rehabilitációs szv., 

– b: megegyezés szerint 
– h: a Közigazgatási  
és Igazságügyi Hivatal 
(KIH) honlapján (2013. 
VI. 12) történı 
megjelenéstıl számított 
30. nap 



Gyıri út 15. – cs: részletes sz.ö., 
– iskolai v.-et, szk.-t 
igazoló okiratok 
másolata, 
– OONYI másolata 
(alapnyilvántartás), 
– MOK tagság 
igazolása, 
– mőködési 
nyilvántartásba vétel 
igazolása, 
– kötelezı folyamatos 
továbbképzési idıszak 
teljesítését igazoló 
okirat másolata, 
– 1 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat, melyben 
hozzájárul ahhoz, hogy 
a pályázat elbírálásában 
részt vevık a pályázati 
anyagot megismerhetik 

– e.h.: a h. lejártát követı  
30. nap, 
– pályázatok benyújtása:  
4 példányban dr. Molnár 
Ágnes fıig. részére  
a K. címére (9400 Sopron,  
Gyıri út 15.), 
– a meghirdetett 
álláshellyel kapcsolatban 
részletes információt dr. 
Fiók János osztályvezetı 
fıorvostól lehet kérni  
a 06 (99) 508-400-as 
telefonszámon, 
– a pályázat bıvebb 
közzétételének helye: 
www.kozigallas.hu, 
www.sopronkorhaz.hu 

        
*** 

        
Markusovszky 
Egyetemi 
Oktatókórház 
Székhely: 
9700 
Szombathely, 
Markusovszky 
L. u. 5. 
Levelezési cím: 
9700 
Szombathely, 
Markusovszky 
L. u. 5. 

Foglalkozásegészségügyi 
Szakszolgálat – 
alapellátás, szakellátás 
szakorvos 

– szakirányú szv., 
– legalább 10 éves sz. 
tev. az szv. 
megszerzését követıen, 
– cs: szv.-t igazoló 
okiratok másolata (orv. 
d., szv. biz.), 
– OONY-ba történı 
felvétel igazolása, 
– MOK tagság 
igazolása, 
– eddigi orvosi 
jogviszony igazolása, 
– sz.ö. 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstıl 
számított 15 napon belül, 
– a kinevezés határideje: a 
pályázatok elbírálását 
követıen, 
– alkalmazási forma: 
közalkalmazotti 
jogviszony keretében, 
– pályázatok benyújtása: 
Prof. Dr. Nagy Lajos PhD 
fıig.-hoz az I. címére  
(9700 Szombathely, 
Markusovszky L. u. 5.), 
– információ kérhetı: 
Prof. Dr. Nagy Lajos PhD 
fıig-tól a fenti címen, 
illetve  
a 06 (94) 515-501-es 
telefonszámon 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi 
és orvosvezetıi állásokra 



A pályázatot 
meghirdetı 
szerv neve, 
címe 

Munkahely és 
munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 
információk 

        
Szent Margit Kórház – Budapest a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet Szent Margit Kórház Pathologiai Osztály osztályvezetı fıorvos 
beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A vezetıi megbízás idıtartama:  

A vezetıi megbízás határozott idıre, 2013. szeptember 2-tıl–2018. augusztus 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 1032 Budapest, Bécsi út 132. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: a Pathológiai 
Osztály munkájának megszervezése, felügyelete, szakmai irányítása, zavartalan mőködés 
biztosítása. Vezetıi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll 
vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti jogviszonyt létesít.  

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, általános orvos; 

– pathologiai szakvizsga; 

– egészségügy területén szerzett minimum 10 év szakmai tapasztalat; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– tudományos minısítés; 

– vesepathologiában szerzett jártasság; 

– egészségügy területén szerzett 1–5 év vezetıi tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 



– vezetıi, szakmai koncepció; 

– végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– alapnyilvántartásba és mőködési nyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolatai; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagságról igazolás; 

– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (csak az eredményes pályázótól); 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre 
jogosult bizottság megismerheti. 

A beosztás betölthetıségének idıpontja: a beosztás legkorábban 2013. szeptember 2. napjától 
tölthetı be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szent Margit Kórház – Budapest 
címére történı megküldésével (1032 Budapest, Bécsi út 132. Fıigazgatóság). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 18/2013, valamint a beosztás 
megnevezését: „osztályvezetı fıorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 15.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  

– GYEMSZI honlapján. 
        

*** 
        
Uzsoki Utcai Kórház (1145 Budapest, Uzsoki u. 29–41.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet laboratóriumi osztályvezetı fıorvos 
munkakör betöltésére. 

A jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony (fıorvosi munkakör) 4 
hónapos próbaidıvel, a vezetıi megbízás határozott ideig, 5 évre szól. 

A foglalkoztatás jellege: fıfoglalkozású, teljes munkaidıben. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a Központi Laboratórium vezetése, vezetésével 
összefüggı szervezési feladatok végrehajtása, területi ellátási kötelezettség megfelelı mőködtetése. 

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



Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakvizsga; 

– klinikai mikrobiológiai szakvizsga; 

– 5 év vezetıi gyakorlat; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat benyújtásánál elınyt jelent: 

– tudományos fokozat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolatai; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– OONYI igazolás másolata; 

– érvényes mőködési nyilvántartás; 

– MOK tagság igazolása; 

– szakmai, vezetési elképzelés; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevık megismerhetik. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  2013. szeptember 1-jétıl. 

A pályázat benyújtásának módja: Uzsoki Utcai Kórház, dr. Ficzere Andrea fıigazgató, 1145 
Budapest, Uzsoki u. 29–41. Elektronikus úton: foigazgatosag@uzsoki.hu. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 12. 

[A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján történı megjelenés: 2013. június 12.] 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtási határidı lejárta után, a szakmai kollégium 
és a MOK véleményének beérkezését követı 30 napon belül, a szakmai bizottságok véleményét 



figyelembe véve fıigazgatói hatáskörben történik. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 2013. június 12. 

– a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu; 

– kórház honlapján www.uzsoki.hu. 
        

*** 
        
Nyírı Gyula 
K. 
1135 Bp., 
Lehel u. 59. 

Belgyógyászat 
osztályvezetı 
fıorvos 

– orv. d., 
– belgyógyászat szv., 
– vezetıi tapasztalat: tud. 
munkásság, PhD fokozat, 
– e: a pszichiátria  
és a belgyógyászat 
határterületei, valamint  
a pszichoszomatikus orvoslás 
iránti érdeklıdés, 
– cs: sz.ö., 
– iskolai szv.-t igazoló biz.-ok 
másolata, 
– vez. koncepció, 
– vez.gy.-t igazoló okiratok 
másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– hozzájáruló nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati anyagot a 
pályázatban részt vevık 
megismerhessék 

– b: Kjt. és megegyezés 
szerint, 
– h: 2013. VI. 17., 
– e.h. 2013. VII. 17., 
– a m.-kör legkorábban  
a pályázat elbírálását 
követıen tölthetı be, 
– pályázatok benyújtása:  
1 példányban, zárt 
borítékban kérjük  
a K. Fıigazgatósága 
részére megküldeni,  
Dr. Németh Attila PhD 
fıig. fıorvos (1135 Bp.,  
Lehel u. 59.) címére 

        
*** 

        
Budapest Fıváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § rendelkezései alapján 
pályázatot hirdet az Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ intézményvezetıi (magasabb 
vezetı) beosztása ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, 2013. szeptember 1. napjától 
2018. augusztus 30. napjáig szól, 4 hónap próbaidı kikötésével. A közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése értelmében a magasabb vezetı beosztás 
ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı. 



A munkavégzés helye: 1173 Budapest, Gyökér u. 20. 

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

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

Pályázati feltételek: 

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

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintő végzettség valamint; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítés [ez utóbbi feltétel alól felmentés adható a 13/2002. (III. 28.) 
EüM rendelet 1. § (2) bekezdése illetve 4.§ alapján] (Amennyiben a pályázó nem rendelkezik jelen 
pontban elıírt képesítéssel nyilatkozat csatolása szükséges arról, hogy a képesítést a jogszabályban 
meghatározott határidın belül megszerzi, amennyiben ilyen irányú tanulmánya jelenleg 
folyamatban van, akkor az arról szóló igazolást kell a pályázati anyaghoz csatolni.);  

b) az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete értelmében: 

– szociális munkás vagy szociálpedagógus vagy andragógus vagy okleveles szociális munkás vagy 
okleveles szociálpolitikus vagy okleveles egészségügyi szociális munkás vagy ápoló vagy 
gyógytornász-fizioterapeuta vagy okleveles rehabilitációs szakember vagy mentálhigiénikus vagy 
szociális menedzser vagy konduktor vagy gyógypedagógus végzettség vagy igazgatásszervezı 
végzettség szociális igazgatás szakirányú végzettséggel 

vagy  

a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I./2./A. pontja értelmében: 

– orvos vagy pszichológus vagy pedagógus vagy intézetvezetı vagy szakoktató vagy védını vagy 
felsıfokú szociális alapvégzettség vagy csecsemı- és kisgyermeknevelı (BA); 

c) a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében: 

– legalább öt év felsıfokú végzettséget vagy felsıfokú szakmai képesítést igénylı, a 
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás vagy a közoktatás területén betöltött 



munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 

A pályázónak az a)–c) pontok mindegyikében foglalt feltételeknek meg kell felelnie! 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– önkormányzati fenntartású intézmény vezetése során szerzett tapasztalat 

A pályázat tartalmi követelményei, a pályázat részeként kötelezıen benyújtandó iratok, 
igazolások: 

– a személyi adatokat tartalmazó valamint a szakmai és a vezetıi gyakorlatot is igazoló részletes 
szakmai önéletrajz; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes program; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata; 

– a végzettségeket, szakképzettségeket igazoló oklevelek másolata; 

– a pályázati eljárással összefüggésben a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez 
történı hozzájárulásról szóló nyilatkozat; 

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (7) bekezdésének e) pontjában meghatározott 
nyilatkozat; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a pályázó kéri-e a Képviselı-testület zárt 
ülésének tartását a döntés meghozatala során. 

Az intézményvezetıi állás betölthetıségének várható idıpontja és feltétele:  

Az intézményvezetıi állás 2013. szeptember 1. napjától tölthetı be. 

Az intézményvezetıt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli az egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. évi CLII. törvény 6. § (2) bekezdése szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 21. 

A pályázatok benyújtásának formája, helye illetve módja: 

– postai úton, a pályázatnak Budapest Fıváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának Polgármesteri Iroda Egészségügyi és Szociális Csoportja címére történı 
megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 165.), 

– vagy személyesen Budapest Fıváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának Ügyfélszolgálati Csoportján ügyfélfogadási idıben. 

A pályázatot papír alapon, lezárt borítékban, egy példányban, „Intézményvezetıi pályázat – 
Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ” megjelöléssel kell benyújtani. A borítékon fel kell 



tüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 30. 

A pályázati kiírás elsıdleges közzétételének helye, ideje: 

A https://kozigallas.gov.hu oldalon történt publikálás idıpontja: 2013. május 7. 

A pályázati kiírás további közzététele: 

Budapest Fıváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának honlapja (www.rakosmente.hu); 

Szociális Közlöny. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.rakosmente.hu honlapon 
szerezhetı. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pádár Gabriella csoportvezetı nyújt a 06 (1) 
253-3335 telefonszámon. 
        

*** 
        
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház fıigazgatója pályázatot hirdet osztályvezetı fıorvosi állás 
betöltésére, Intézetünk Bırgyógyászati Osztályára. 

A kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/fıorvos munkakörre és 
határozott idejő vezetıi megbízásra szól. 

Pályázati feltétel: 

– bırgyógyászat szakvizsga; 

– legalább 5 éves, a szakterületen szerzett gyakorlat; 

– vezetıi gyakorlat; 

– tudományos munkásság. 

Elınyt jelent: 

– allergológia és klinikai immunológia ráépített szakvizsga; 

– tudományos fokozat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

– részletes szakmai önéletrajz; 



– tudományos munkák, publikációk jegyzéke; 

– szakmai koncepció; 

– diploma másolata; 

– szakvizsga bizonyítványok másolata; 

– mőködési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– kamarai tagsági igazolás; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó ennek 
meglétéhez kötött munkakörben dolgozik; 

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

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

Feladat: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködtetése. 

Illetmény, juttatások:  Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

Pályázati határidı: a megjelenést követı 30. nap.  

A pályázat benyújtása: Dr. Trombitás Zoltán fıigazgató részére, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 

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

Az állás betölthetı: a pályázat elbírálását követıen azonnal. 
        

*** 
        
A mosonmagyaróvári Karolina Kórház – Rendelıintézet fıigazgató fıorvosa pályázatot hirdet teljes 
munkaidejő ápolási igazgatói állás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

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

Feladat: a fıigazgató fıorvos közvetlen irányítása mellett az intézmény által nyújtott ápolási 
tevékenység felügyelete és tevékenységek összehangolása, ennek keretében különösen: 

a) a kórház ápolási dokumentációja szabályszerő vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának 
felügyelete, 



b) a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, 

c) a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közremőködés, 

d) a betegjogi képviselıvel való kapcsolattartás, 

e) az intézmény higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése, 

f) a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenırzése, 

g) az intézményben ápolói és egyéb egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott 
egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete, 

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

Pályázati feltételek:  

– egészségügyi fıiskola diplomás ápolói, intézetvezetıi, szakoktatói szakán, vagy 
tudományegyetemen szerzett diplomás ápolói oklevél; 

– egészségügyi szakmenedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú szakon 
szerzett végzettség; 

– legalább 3 éves vezetıi gyakorlat; 

– munkaegészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– egészségügyhöz kapcsolható egyéb képzettség, másoddiploma; 

– szakápolói képesítés; 

– legalább 5 éves, betegágy melletti gyakorlat; 

– oktatási és tudományos tevékenység; 

– súlyponti vagy megyei kórházban szerzett tapasztalat; 

– versenyszférában (nem OEP finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál) szerzett tapasztalat; 

– idegen nyelv ismerete. 

Jelentkezéshez csatolandók:  

– végzettségeket igazoló okmányok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 



– részletes szakmai önéletrajz; 

– a vezetıi feladatkör ellátásával kapcsolatos elképzelések, tervek; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevık betekintési jogához; 

– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 

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

Munkakör betölthetı: 2013. augusztus 1. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján legkésıbb 2013. május 25-én jelenik meg. 

Pályázati benyújtási határidı: 2013. július 10. 

Pályázat elbírálása: 2013. július 28. 

Pályázat benyújtásának módja: postai úton (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4.), 
borítékon feltüntetve a pályázati adatbázis számát: 48-53-3/2013., valamint a jeligét „ápolási 
igazgató” 

Érdeklıdni lehet Dr. Bertalan István fıigazgató fıorvosnál a 06 (96) 574-603-as telefonszámon, 
illetve személyesen. 

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. §-ban foglaltaknak megfelelıen. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– Karolina Kórház – Rendelıintézet honlapján: www.karolinakorhaz.hu; 

– GYEMSZI honlapján. 
        

*** 
        
A települési önkormányzatok fekvıbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérıl és az átvételhez 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Ttv.) 11. §-a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a 
továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A.-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. 
törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 
intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. 
Kjt. Vhr.) 4. § és 7. §-ban meghatározottak szerint 2012. július hó 30. napján pályázatot írt ki a 
Siófoki Kórház-Rendelıintézet fıigazgatói (intézményvezetıi) feladatainak ellátására. A 
megbízási jogkör gyakorlója a vezetıi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, így a 



munkakör betöltésére nem került sor, ennek megfelelıen a kiírt pályázat eredménytelen. 

A továbbiakban – a Ttv. rendelkezéseinek megfelelıen – a megbízási jogkör gyakorlója a Kjt. Vhr. 
4. § (3) bekezdés szerint jár el. 

A fentieknek megfelelıen: 

A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 
2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a Kjt. Vhr. 4. § és 7. §-a és a Ttv. 11. § (3) bekezdése 
alapján: 

Siófoki Kórház-Rendelıintézet, 8600 Siófok, Semmelweis u. 1. fıigazgatói (intézményvezetıi) 
feladatok munkaviszony keretében történı ellátására. 

Munkáltató:  munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erıforrások 
minisztere, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.  

Munkakör: fıigazgató 

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

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlójának 
döntését követıen, leghamarabb 2013. augusztus 15. napja. 

A fıigazgató feladata: az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes munkaidıben 
történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az intézmény alapító 
okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és ellenırzi a vezetése alatt álló 
intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számára kitőzött feladatok a 
jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek megfelelıen teljesüljenek. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó egyéb feladatok: 

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, továbbá: 

– a költségvetés keretein belül az intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 
biztosítása; 

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása; 

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, szervezési 
tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások 
folyamatos ellenırzése; 

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az 
egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén; 

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézményfelügyeleti és 
Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés; 

– a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, továbbá az 



intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása; 

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése; 

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók 
továbbképzésének biztosítása és felügyelete; 

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, nemzetközi 
intézményekkel kapcsolattartás; 

– minıségirányítási rendszer mőködtetése; 

– ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Munkabér:  

A fıigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény 
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: a gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési 
követelményeirıl, valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási 
szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel1, 

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

– legalább ötéves vezetıi gyakorlattal2 rendelkezik, 

valamint: 

– büntetlen elıélet,  

– cselekvıképesség. 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. §-a értelmében a 
fıigazgató egészségügyi szolgáltatónál más vezetıi megbízatást nem tölthet be, és egészségügyi 
tevékenységet csak a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység gyakorlási jogának 
fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója elızetes engedélyében 
foglalt idıtartamban végezhet, azzal, hogy a fıigazgató ezen tevékenysége semmilyen formában 
nem akadályozhatja a munkaszerzıdésében meghatározott munkaköre munkaidıben történı 
ellátását.  

A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. évi CLII. 
törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– végzettséget igazoló okiratok másolatai,  

– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetı – 
fényképes, szakmai adatlap, 

– motivációs levél, 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai 
helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési 
elképzeléseket,  

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,  

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a döntéshozók 
részére történı sokszorosításához, továbbításához, 

– a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása3. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– több típusú kórházban vezetıi tapasztalat; 

– orvosi szakvizsga megléte; 

– széleskörő informatikai ismeretek; 

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat; 

– széleskörő informatikai ismeretek. 

A pályázat benyújtásának határideje:  

Az KIH honlapján történı megjelenést követı 30 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének ideje, helye: 2013. május 27. 

A pályázati felhívás megjelenik a KIH és a GYEMSZI honlapján. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézet (1525 Budapest 114. Pf. 32) címére történı megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: GYEMSZI/DDT/SK/02, valamint a munkakör 
megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Siófoki Kórház-Rendelıintézet 

és 



elektronikus úton a humanpolitika3@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton: a vezetoipalyazat@gyemszi.hu 
e-mail címen.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek 
képesítési követelményeirıl, valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat 
részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetıi 
beosztások pályázati eljárás során tölthetık be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a 
Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. Vhr.-ben foglaltak szerint történik. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott 
bizottság véleményezi. A fıigazgatót az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, a 
GYEMSZI fıigazgatója javaslatára az emberi erıforrások minisztere nevezi ki. A bizottság tagjai a 
Kjt. Vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.  

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

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.  

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. 
        

***  
        
Csolnoky 
Ferenc K. 
8200 
Veszprém, 
Kórház u. 1. 

Pszichiátriai 
Centrum 
dobai telephelye 
pszichiáter 
szakorvos 
osztályvezetı 
fıorvosi megbízással 

– szakirányú szv., 
– pszichiáter rehabilitációs 
szv., 
– e: jó kommunikációs 
készség, 
– határozott fellépés, 
– 5 éves, hasonló m.-körben 
szerzett sz. tapasztalat, 
valamennyihez: 
– orv. d., 
– számítógép felhasználói 
szintő ismerete, 
– cs: d. másolat, 
– szv.biz. másolat, 
– igazolás OONY-ba vételrıl, 
– fényképes sz.ö., 
– e.b., 
– elıadások, publikációk 
jegyzéke, 
– az O. vez.-ével, ir.-ával 
kapcsolatos elképzelései, 
programja 

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

        



  Sürgısségi 
Betegellátó O. 
osztályvezetı 
fıorvos 

– aneszteziológiai vagy 
oxyológiai szv., 
– több, mint 5 éves sz.gy., 
– e: sürgısségi orvostan szv., 
– idegen nyelv ismerete, 
– vezetıi gy., szakmai 
tapasztalat 

  

        
  Szülészet-

nıgyógyászati O. 
osztályvezetı 
fıorvos 

– szülész-nıgyógyász szv., 
– több, mint 5 éves sz.gy., 
– e: idegen nyelv ismerete 

  

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

Mozgásszervi-
gasztroenterológiai 
rehabilitáció 
orvosigazgató 

– általános orv. d., 
– mozgásszervi rehabilitációs 
szv.  
vagy orvosi rehabilitáció vagy 
fizikális medicina  
és rehabilitációs orvoslás 
szakorvosa, 
– eü. 
menedzseri/szakmenedzseri 
vagy jogi szakokleveles 
képesítés vagy már megkezdett 
képzésben részt vevı (ennek 
hiányában e képesítések 
valamelyikének megszerzése a 
vez.-i megbízástól számított  
5 éven belül), 
– legalább 5 év gyakorló orvosi 
tev., 
– e: 3 év vez.-i tapasztalat, 
– cs: részletes sz.ö., 
 
– iskolai v.-et igazoló okiratok 
másolata, 
– OONYI másolata, 
– érvényes mőködési engedély, 
– MOK tagság igazolása, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– hozzájárulási nyilatkozat a 
pályázat elbírálásában részt 
vevık betekintési jogához 

– b: Kjt. figyelembe 
vételével, megegyezés 
szerint, 
– utazáshoz 
költségtérítést adunk, 
– h: 2013.VII. 5., 
– jogviszony idıtartama: 
határozatlan idejő 
közalkalmazotti  
jogviszony, szakorvosi  
m.-körbe történı  

kinevezés, 
– határozott idejő (5 évre 
szóló) vez.-i megbízás, 
– az állás a pályázatok 
elbírálása után rögtön 
betölthetı, 
– 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 Munkahely és Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 



meghirdetı szerv 
neve, címe 

munkakör megnevezése információk 

        
Budapest 

        
Bp. II. Ker.-i Ö. 
Eü. Szolgálata 
1027 Bp., 
Kapás u. 22 

bırgyógyász szakorvos 
Munkavégzés helye: 
1027 Bp., 
Feketesas u. 4–6. 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: a 
járóbeteg-ellátás 
kereteiben nyújtható 
bırgyógyászati 
vizsgálatok, terápiás 
eljárások alkalmazása, 
krónikus beteg-
gondozás végzése, a 
részleg sz. vezetıjének 
ir.-a alapján 

– bırgyógyász szv., 
valamennyihez: 
– orv. d., 
– sz. – legalább 3–5 év 
– tapasztalat, 
– büntetlen elıélet, 
– MOK tagság, 
– érvényes mőködési 
nyilvántartás, 
– cs: részletes sz.ö., 
– v.-eket igazoló 
okiratok másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat arról,  
hogy a pályázati 
anyagot  
a bizottság 
megismerheti, 
– mőködési 
nyilvántartásról 
másolat, 
– MOK tagsági 
igazolvány másolata  

– pályázatok 
benyújtásának módja: az 
önéletrajzokat kérjük Bp. 
Fıv. II. kerületi  
Ö. Eü. Szolgálata címére 
megküldeni (1027 Bp.,  
Kapás u. 22.) dr. Polák 
László fıig. fıorvos 
részére, kérjük a 
borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban 
szereplı azonosító 
számot: IG/312/2013., 
valamint  
a m.-kör megnevezését: 
„bırgyógyász 
szakorvos”, 
mindkettıhöz: 
– b: Kjt. szerint, 
– h: a https: // 
kozigallas.hu oldalon 
2013. május 21-én 
történt közzététel szerint, 
– h: 2013. VI. 25., 
– a m.-kör legkorábban 
2013. VII. 1-jétıl 
tölthetı be, 
– megbízás idıtartama: 
határozatlan idejő 
közalkalmazotti 
kinevezés, heti 36 órás 
munkaidıben, 
– pályázatok benyújtása:  
e-mailben az 
euszolgig@kapas.hu e-
mail címen van 
lehetıség, 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatosan további 
információt dr. Huszár 
Tamás orv.-Ig. nyújt  
a 488-7573-as 
telefonszámon 

        



  szemész szakorvos 
Munkavégzés helye:  
1027 Bp., Kapás u. 22. 

– szemész szv. – pályázatok 
benyújtásának módja: az 
önéletrajzokat kérjük Bp. 
Fıv. II. kerületi 
Ö. Eü. Szolgálata címére 
megküldeni (1027 Bp.,  
Kapás u. 22.) dr. Polák 
László fıig. fıorvos 
részére, kérjük a 
borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban 
szereplı, azonosító 
számot: IG/311/2013., 
valamint  
a m.-kör megnevezését: 
„szemész szakorvos” 

        
*** 

        
Uzsoki Utcai Kórház (1145 Budapest, Uzsoki u. 29–41.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet fogorvos munkakör betöltésére. 

A jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő, 4 hónap próbaidıvel. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıs. 

Munkavégzés helye: 1145 Budapest, Uzsoki u. 29–41. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, fogorvosi diploma; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat benyújtásánál elınyt jelent: 

– onkostomatológiai jártasság. 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások: 

– önéletrajz; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 



– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– mőködési engedély; 

– MOK tagság igazolása. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  a munkakör 2013. augusztus 1-jétıl tölthetı be. 

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton: Uzsoki Utcai Kórház, Dr. Ficzere Andrea fıigazgató, 1145 Budapest, Uzsoki u. 29–41. 
Elektronikus úton: foigazgatosag@uzsoki. hu. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 12. 

[A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján történı megjelenés: 2013. június 12., ettıl 
számított 30. nap.] 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 31. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálása fıigazgatói hatáskörben történik. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 2013. június 12. 

A szolgáltatató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu, illetve a kórház honlapján a 
www.uzsoki.hu. 
        

Baranya megye 
        

Bács-Kiskun megye 
        
Kunfehértó Község Képviselı-testülete a 40/2013. (IV. 30.) Kt. sz. határozatában foglaltak alapján 
pályázatot hirdet a település fogorvosi feladatainak vállalkozási formában történı ellátására. 

A pályázat benyújtásának feltétele: 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben elıírt feltételek megléte; 

– büntetlen elıélet; 

– egészségügyi alkalmassági vizsga 

A pályázathoz csatolandó: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– végzettséget igazoló diploma hiteles másolata; 



– részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi munkaalkalmassági vizsgálat eredményét tanúsító okirat; 

– a mőködésre vonatkozó rövid elképzelés; 

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

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

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

Az ellátás kezdete: 2013. szeptember 1. 

Pályázat benyújtása: Kunfehértó Község polgármesteréhez (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.). 
        

Békés megye 
        
Mezıkovácsháza 
Városi Ö. 
Képv.-test. 
5800 
Mezıkovácsháza, 
Árpád u. 176. 

I. sz. Fogászati 
Rendelı 
(Mezıkovácsháza,  
Alkotmány u. 50.) 
fogorvos 

– a 60/2003. (X. 20.) 
ESzCsM rendelet 
szerinti képesítés és az 
elıírt egyéb 
jogszabályi feltételek 
megléte, 
– fogorvosi d., 
szakirányú szv., 
– büntetlen elıélet, 
– eü. alkalmasság, 
– MOK tagság, 
– mőködési 
nyilvántartás 
– cs: részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– v.-et, szk.-t igazoló 
okmányok hitelesített 
másolata, 
– eü. alkalmassági 
igazolás, 
– a mőködtetési jog 
gyakorlásához hatósági 
biz., illetve határozat, 
– mőködési 
nyilvántartási 
igazolvány, 
– MOK tagság 
igazolása, 
– vállalkozási forma 
esetén 
a vállalkozói 

– vállalkozói vagy 
közalkalmazotti 
jogviszonyban, 
– h: a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal 
(KIH) honlapon történı 
megjelenéstıl (2013. V. 
28.) számított 30. nap, 
– e.h. a Képv.-test. a h: 
lejártát követıen 30 
napon belül dönt, 
– az állás elfoglalásának 
ideje: 2013. IX. 1., 
– pályázatok benyújtása 
postai úton, 
Mezıkovácsháza Város  
Ö. Képv.-test. címére 
történı megküldésével  
(5800 Mezıkovácsháza, 
Árpád u.176), 
– t: 06 (68) 381-011  
(dr. Turcsán Zsolt 
polgármestertıl) 



igazolvány, gazdasági 
társaság esetén 30 
napnál nem régebbi 
cégkivonat és társasági 
szerzıdés hitelesített 
másolata, 
– beleegyezı 
nyilatkozat, hogy a 
pályázat elbírálásában 
részt vevık 
megismerhessék a 
pályázati anyag 
tartalmát, 
– nyilatkozat arról, 
hogy a személyét 
érintı kérdés 
tárgyalásakor nyílt 
vagy zárt ülést kér 

        
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

        
Csongrád megye 

        
A Vasútegészségügyi NKK Kft. szegedi Egészségügyi Központja (6726 Szeged, Csanádi u. 34/A) 
részállású vagy fıállású foglalkozás-egészségügyi szakorvost keres alkalmazotti jogviszonyban. 
Felvételnél elınyt jelent legalább 5 éves szakmai gyakorlat. Szakmai önéletrajzot és a végzettséget 
igazoló dokumentációt a rendelıintézet titkárságára kérjük megküldeni 2013. június 22-ig. 
Érdeklıdni a 06 (62) 556-810-es telefonszámon lehet. 
        

Fejér megye 
        

Gyır-Moson-Sopron megye 
        

Hajdú-Bihar megye 
        

Heves megye 
        

Jász-Nagykun-Szolnok megye 
        
Városi Ö. 
Egyesített 
Gyógyító-Megelızı 
I. 
5200 
Törökszentmiklós, 
Kossuth L. út 126. 

Járóbeteg szakellátás 
belgyógyász szakorvos 

– orv. d., 
– belgyógyász szv., 
– cs: v.-et igazoló 
dokumentumok 
másolata, 
– részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b. 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstıl 
számított 30. nap, 
– határozatlan idejő 
közalkalmazotti 
jogviszony, 
– foglalkoztatás jellege: 
teljes m.-idı, 
– a m.-kör az elbírálást 



követıen azonnal 
betölthetı, 
– pályázatok benyújtása 
személyesen vagy postai 
úton dr. Lukács 
Zsuzsanna Ig. fıorvos 
címére  
(5200 Törökszentmiklós, 
Kossuth L. út 126.), 
– felvilágosítás kérhetı  
dr. Lukács Zsuzsanna Ig. 
fıorvostól  
a 06 (56) 590-231-es 
telefonszámon 

        
Komárom-Esztergom megye 

        
Naszály Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet 

Naszály Község Háziorvosi Szolgálat háziorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı  

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2899 Naszály, Ságvári Endre u. 10. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: területi ellátási kötelezettséggel mőködı, vegyes 
(felnıtt és gyermek) háziorvosi alapellátás feladatainak ellátása a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben 
meghatározottak szerint. 

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatait a 



pályázati eljárással összefüggésben az elbíráló bizottság tagjai megismerhetik; 

– szakmai elképzelések bemutatása. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 17.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Maszlavér István nyújt, a 06 (34) 350-612-
es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

– postai úton, a pályázatnak a Naszály Község Önkormányzata címére történı megküldésével (2899 
Naszály, Rákóczi Ferenc u. 142.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı 
azonosító számot: 402-4/2013., valamint a munkakör megnevezését: háziorvos; 

– elektronikus úton Maszlavér István polgármester részére a hivatal@naszaly.hu e-mail címen 
keresztül  

– személyesen: Maszlavér István polgármester, Komárom-Esztergom megye, 2899 Naszály, 
Rákóczi Ferenc u. 142. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 25.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.naszaly.hu. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: szükség esetén szolgálati lakást tudunk 
biztosítani. A munkakör vállalkozói jogviszony keretében is betölthetı. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.naszaly.hu honlapon szerezhet.  
        

*** 
        
A Tatabányai Szent Borbála Kórház fıigazgatója (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) 
pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthetı álláshelyekre az alábbi területre: 

Fekvıbeteg Osztályra: 

belgyógyász-gastroenterologus, belgyógyász-haematologus, szülész-nıgyógyász, 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, akik elhivatottságot érez 
a szakma elsajátítása iránt. 

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-gastroenterologia, fül-orr-gégészet, neurológia, nukleáris medicina, radiológia, 
szülészet-nıgyógyászat, tüdıgyógyászat, pszichiátria. 

Valamennyi pályázathoz: 

Bérezés: Kjt. illetve megegyezés szerint. 

A gastroenterologus, haematologus, neurológus, tüdıgyógyász, radiológus, 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. június 30. 



A pályázat elbírálása a benyújtási határidıt követı 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követıen azonnal betölthetı. 

A pályázati felhívás az KIH honlapján is megtekinthetı 2013. június 1-jétıl. 

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 
        
Gyál Városi Ö. 
Eü. Központ 
2360 Gyál, 
József Attila u. 1. 

háziorvos 
Gyál város 14 év feletti 
lakossága háziorvosi 
ellátása területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– elsısorban 
vállalkozási formában 
történı ellátásra 

– 4/2000. (II. 25.) EüM 
rend. szerinti szk., 
háziorvosi gy., 
vagy 
háziorvosi 
szakgyakorlatra való 
jogosultság igazolása, 
mindkettıhöz: 
– büntetlen elıélet, 
– d. másolat, 
– szv.biz. másolat, 
– sz.ö, 
– érvényes mőködési 
nyilvántartásba vétel 
igazolása, 
– nyilatkozat a 
pályázati anyag 
betekinthetıségérıl 

– az állás 2013. VII. 1-
jétıl betölthetı 
mindkettıhöz: 
– b: Kjt. alapján, 
– h: a megjelenéstıl 
számított 30. nap, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Molnár Andor orvos 
Ig. részére az I. címére  
(2360 Gyál, József Attila 
u. 1.) 

        
  iskolaorvos 

Gyál város 
meghatározott oktatási 
I.-eiben iskolaorvosi 
feladatok ellátása 

– a 26/1997. (IX. 3.) 
NM rend. szerinti szk. 

  

        
*** 

        
Nagykırös Város 
Ö. 
2750 Nagykırös, 
Szabadság tér 5. 

Nagykırös I. számú 
házi gyermekorvosi 
alapellátási körzet 
(Nagykırös, Széchenyi 
tér 8.) 

– a 313/2011. (XII. 
23.) Korm. rend.-ben, 
valamint a 4/2000. (II. 
25.) EüM  
rend.-ben foglalt 

– h: a megjelenéstıl 
számított 30. napon 
belül, 
– e.h. a pályázatot 
Nagykırös Város Ö.  



gyermekorvos 
Ellátandó feladat: a 
4/2000. (II. 25.) EüM 
rend.-ben foglalt 
feladatok ellátása 
(iskola-eü. feladatok 
ellátása is), 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– vállalkozási formában, 
– Ö.-tal kötött feladat –
ellátási szerzıdés szerint 

képesítési feltételek 
megléte, 
– büntetlen elıélet, 
– eü. alkalmasság, 
– cs: 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– képesítést igazoló 
okiratok hiteles 
másolata, 
– sz.ö., motivációs 
levél, 
– OONY-ba történt 
felvétel igazolásának 
hiteles másolata, 
– a Kormányhivatal 
Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve 
igazolása a 
mőködtetési jog 
engedélyezésérıl, 
– nyilatkozat, melyben 
a pályázó hozzájárul, 
hogy a pályázati anyag 
elbírálásában részt 
vevık a pályázatot 
megismerjék és abba 
betekintsenek 

Képv.-test. bírálja el, a h: 
lejártát követı ülésen, 
– a Képv.-test. fenntartja 
magának a jogot, hogy a 
pályázatot indokolás 
nélkül eredménytelennek 
nyilvánítsa, 
– szolg. lakás kérdése 
személyes egyeztetés 
tárgya, 
– az álláshely a 
pályázatok elbírálását 
követıen,  
a szükséges 
engedélyeztetési eljárást 
követıen tölthetı be, 
– pályázatok benyújtása: 
zárt borítékban, „Házi 
gyermekorvosi pályázat” 
megjelöléssel dr. Czira 
Szabolcs 
polgármesternek 
címezve (2750 
Nagykırös, Szabadság 
tér 5.), 
– felvilágosítás kérhetı: 
Aczél Zoltánné Ö. Iroda 
vezetıjétıl  
a 06 (53) 550-310-es 
telefonszámon, 
– a pályázat további 
közzétételének helye: 
Nagykırös város 
honlapja 

        
Somogy megye 

        
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

        
Tolna megye 

        
Vas megye 

        
Veszprém megye 

        
Gróf Esterházy K.  
és R.-i Szakrendelı 
fıig.-ja 
8500 Pápa, 

szemész szakorvos – szemész szv., 
valamennyihez: 
– külföldön szerzett d. 
esetén honosítás, 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstıl 
számított 30 napon belül, 
– az állás a pályázat 



Jókai u. 5–9. – cs: önéletrajz, 
– sz. pályafutás, 
– orv. d., 
– szv.-t tartalmazó 
iratok és a kötelezı 
folyamatos 
továbbképzési idıszak 
teljesítését igazoló 
okiratok másolata, 
– OONY-ba történt 
felvétel igazolásának 
másolata 

elbírálását követıen 
azonnal betölthetı, 
– lakás megbeszélés 
tárgya, 
– érdeklıdni lehet dr. 
Vörös Ibolya fıig.-nál az 
I. címén (8500 Pápa, 
Jókai u. 5–9.), 
– t: 06 (89) 514-002 

        
  csecsemı és gyermek 

szakorvos 
– csecsemı és 
gyermek szakorvosi v. 

  

        
  szülész-nıgyógyász 

szakorvos 
– szülész-nıgógyász 
szv. 

  

        
  sebész szakorvos – sebész szv.   
        
  belgyógyász szakorvos – belgyógyász szv., 

szakorvos jelöltnek is 
  

        
  radiológus szakorvos – radiológus szv.   
        
  Sürgısségi Betegellátó 

O. 
szakorvos 

– szv.   

        
*** 

        
Zala megye 

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra 

A pályázatot meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        
Sárbogárd Város Önkormányzata (Cím: 7000 Sárbogárd, Hısök tere 2., tel.: 06 (25) 520-260) 
pályázatot hirdet a II. számú védınıi körzet védınıi munkakörének betöltésére határozatlan idejő 
közalkalmazotti jogviszonyban. 

Ellátandó feladatok: a területi védınıi ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) EszCsM rendeletben 
meghatározott feladatok ellátása a kijelölt védınıi körzetben, valamint oktatási intézményben.  

A munkavégzés helye: 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 126. 



Munkakör betöltésének feltételei: 

– büntetlen elıélet, cselekvıképesség; 

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, 
illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély; 

– szakirányú felsıfokú iskolai végzettség (védınıi szakon szerzett diploma). 

A pályázat benyújtásának feltételei: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi, bőnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány vagy 
annak másolata; 

– az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról kiadott 
munkáltatói igazolások másolata; 

– nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevık megismerhetik a jelölt pályázati anyagát, 
valamint arról, hogy a pályázatának az elbírálását zárt ülésen kéri-e. 

Illetmény és egyéb juttatások: 

Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 

A pályázat benyújtásának határideje, helye: 2013. június 20. 

A pályázatokat Sárbogárd Város Polgármestere részére kell benyújtani. Cím: 7000 Sárbogárd, 
Hısök tere 2. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidı lejártát követı rendes képviselı-testületi 
ülés. 

Az állás betöltésének legkorábbi idıpontja:  a pályázat elbírálását követıen azonnal. 

A KIH honlapján megjelenés idıpontja: 2013. május 17. 
        

*** 
        
Szob Város Önkormányzat Képviselı-testülete a a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet védını munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  a munkakör legkorábban 2013. augusztus 1. napjától 



tölthetı be. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: védınıi feladatok ellátása a területi védınıi feladatok 
ellátásáról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelıen. 

Meghirdetett munkahely: Védınıi Körzet, Pest megye 2628 Szob, Ipolysági u. 3. 

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

Képesítési és egyéb feltételek: 

– fıiskola, védınıi szak; 

– védınıi munkakörben szerzett minimum 3 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások) ismeret; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat benyújtásának helye: postai úton, Szob Város Önkormányzat (2628 Szob, Szent Imre 
u. 12.) címére történı megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı 
azonosító számot: 749/2013., valamint a munkakör megnevezését: „védınıi pályázat”. Érdeklıdni 
lehet Remitzky Zoltán polgármestertıl a 06 (27) 570-690-es telefonszámon. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

– fényképpel ellátott szakmai és személyes önéletrajzot; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

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

– mőködési nyilvántartási igazolvány másolata. 

A pályázat benyújtásának határideje. a Közigazgatási és Igazságügyi Intézet (KIH) internetes 
honlapján (2013. június 10-én) történt megjelenéstıl számított 15. nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követı elsı képviselı-
testületi ülés. 

A pályázat elbírálásának rendje, módja: a pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné 
nyilvánítási jogát fenntartja. 

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött 
vezetıi és egyéb állásokra 

A pályázatot meghirdetı Munkahely és munkakör Pályázati Juttatások, egyéb 



szerv neve, címe megnevezése feltételek információk 
        
A Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvényben, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról 
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. Vhr.) 4. § és 7. §-ban 
meghatározottak szerint 2013. március 24. napján pályázatot írt ki a Szentendre Város 
Egészségügyi Intézményei gazdasági igazgatói feladatainak ellátására. 

A megbízási jogkör gyakorlója a vezetıi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, így a 
munkakör betöltésére nem kerül sor, ennek megfelelıen a kiírt pályázat eredménytelen. 

A továbbiakban – a MÖK tv. rendelkezéseinek megfelelıen – a megbízási jogkör gyakorlója a Kjt. 
Vhr. 4. § (3) bekezdése szerint jár el. 

A fentieknek megfelelıen: 

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei pályázatot hirdet gazdasági igazgatói feladatok 
ellátására. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen elıélet; 

– cselekvıképesség; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– egyetem, a gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 5. §-a alapján:  

– szakirányú felsıfokú iskolai végzettséggel vagy felsıfokú iskolai végzettséggel és emellett 
mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítéssel, valamint legalább 3 éves vezetıi 
gyakorlattal; 

– a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében 
szerepelnie kell a számviteli törvényrıl szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bek. szerinti 
nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel; 

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat; 

– gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsıfokú végzettség tekintetében a 
közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell irányadónak 
tekinteni; 

– angol nyelv társalgási szintő ismerete. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi gazdasági területen szerzett több, mint 3éves 



gyakorlat; 

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat; 

– széleskörő informatikai ismeretek; 

– szentendrei, kistérségi helyismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– iskolai és egyéb szakképesítések bizonyítványának másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a döntéshozók 
részére történı sokszorosításához, továbbításához; 

– pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, pénzügyi és a 
számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok 
figyelembe vételével. 

Ellátandó feladatok: 

– A gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül:  

– a költségvetési szerv elıirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,  

– az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs irányítása,  

– az intézmény mőködtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával 
kapcsolatos feladatok ellátása,  

– az intézmény éves költségvetésének és az elıírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi 
jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,  

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elıírások 
érvényesítése.  



A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 
szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A magasabb vezetıi megbízás idıtartama: 5 év 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 31. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján megjelenik: 2013. május 21. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 31. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja: 2013. szeptember 1. 

Munkavégzés helye: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei, 2000 Szentendre, Kanonok u. 1. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szentendre Város 
Önkormányzata, Szentendre Egészségügyi Intézményei címére történı megküldésével (2000 
Szentendre, Városház tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: gazdasági 
igazgató  

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Pázmány Annamária intézményvezetı 
nyújt a 06 (20) 967-6870-es telefonszámon. 

A Pályázati kiírás további közzétételének a helye: 

– www.szentendre.hu; 

– www.kozigallas.gov.hu. 

 

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

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

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

 


