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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. életkor i, 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 határid ı 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 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központja és a Gazdasági és Mőszaki Fıigazgatóság a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

Klinikai Központ gazdasági igazgató pozíció betöltésére. 

A közalkalmazotti munkakör megnevezése: gazdasági szaktanácsadó. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idıtartamú közalkalmazotti jogviszony. 

A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıtartamra, 2013. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. 
napjáig érvényes. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıs, heti 40 óra. 

A munkavégzés helye: Szeged, Tisza Lajos körút 107. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: képzettségének, végzettségének megfelelıen kinevezett munkakör szerint. 

A vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 

– a Klinikai Központ mőködésével összefüggı tervezési, gazdálkodási, pénzügyi- számviteli és kontrolling feladatok irányítása, a 
Klinikai Központ Elnökének és döntéshozó testületei munkájának támogatása, gazdasági számítások és elırejelzések készítése; 

– a Klinikai Központ költségvetésének és az elıírt beszámolóinak, jelentéseinek, adatszolgáltatásainak elkészítése, adatai 
valódiságának biztosítása, folyamatfejlesztés és kontrolling tevékenység koordinációja; 

– irányítja és ellenırzi a Klinikai Központ gazdasági tevékenységét, ellátja a hozzá rendelt munkatársakkal összefüggésben a 
közvetlen munkahelyi vezetıi feladatokat; 

– a Klinikai Központ tevékenységével és telephelyeivel összefüggı üzemeltetési, vagyonhasználati és az egészségügyi 
beruházásokkal kapcsolatos feladatok koordinálása; 

– a hatáskörébe tartozó operatív intézkedések meghozatala, és végrehajtásának ellenırzése; 



– a Klinikai Központ gazdálkodásával, üzemeltetésével elıterjesztések és szabályozási koncepciók, továbbá az egységes 
végrehajtás érdekében szükséges iránymutatások, javaslatok szakmai tervezeteinek a jogszabályokban, egyéb jogi eszközökben, a 
belsı szabályzatokban és utasításokban foglaltaknak megfelelı elkészítése; 

– a költségvetési és bizonylati fegyelem, az állami tulajdon védelmére vonatkozó elıírások érvényesítése; 

– az ellenjegyzési jog gyakorlása az SZTE mindenkori gazdasági és mőszaki fıigazgatójának irányítása és jogszabályi 
felhatalmazások szerint. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a SZTE Kollektív Szerzıdés rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

– szakirányú felsıfokú iskolai végzettség [szakirányú felsıfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi) 
felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell irányadónak tekinteni], vagy felsıfokú (mérnöki) iskolai végzettség 
és emellett mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, 

– legalább 5 éves gazdasági (elsısorban pénzügyi, számviteli, kontrolling), vagy intézményüzemeltetési (elsısorban mőszaki, 
logisztikai) területen szerzett tapasztalat, 

– legalább 3 éves egészségügyi területen szerzett vezetıi tapasztalat, 

– széleskörő MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek; 

– büntetlen elıélet. 

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

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– 100 milliós nagyságrendet meghaladó EU-s pályázatokban való részvétel, 

– közbeszerzési eljárásban szerzett tapasztalat, különösen egészségügyi témakörben, 

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat, 

– angol nyelv tárgyalási szintő ismerete.  

Elvárt kompetenciák: 

– vezetıi készség, képesség, vezetıi kvalitások megléte,  

– kiváló kommunikációs képesség,  

– terhelhetıség, együttmőködési készség,  

– stratégiai és rendszerszemlélet.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– motivációs levél; 

– szakmai koncepció a gazdasági terület koordinációjára és Klinikai Központ konszolidációjára; 

– pályázó személyi adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 



– végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, illetve nyelvtudást igazoló okiratok másolatai; 

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

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat elnyerése esetén a jogszabályban elıírt vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban részt vevık a pályázati anyagát megismerhetik; 

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

A pozíció betölthetıségének idıpontja: 2013. szeptember 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 18. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat nyomtatott formában és elektronikusan is meg kell küldeni Halász-Szabó 
Ágnes humánpolitikai vezetı részére a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ HR Csoport, Szeged, Tisza L. krt. 107. 106. 
szoba címre, valamint halasz.szabo.agnes@med.u-szeged.hu e-mail címre. A pályázat benyújtásához szükséges esetleges 
kiegészítı információk, kimutatások, gazdálkodási alapadatok kérhetık a Klinikai Központ Elnökének titkárságán illetve a 
Gazdasági és Mőszaki Fıigazgatóság titkárságán a hivatalos honlapon feltüntetett e-mail címeken. 

A pályázatok elbírálásának határideje: a beadott pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója legkésıbb a pályázati határidı 
lejártát követı harminc napon belül elıterjesztést készít az SZTE Rektorának, aki az elıterjesztés alapján jóváhagyja a vezetıi 
kinevezést.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

SZTE honlapja 2013. június 18. 

SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ honlapja 2013. június 18. 

www.kszk.gov.hu (2013. június 18.) 
        

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

Móri telephely 
telephely vezetı fıorvos 
(vezetıi m.-kör mellett a 
szakképzettségének megfelelı 
feladat ellátása) 

– orv. d., 
– sebészet, 
belgyógyászat, 
kardiológia rehabilitáció 
szk., 
– legalább 5 éves vez.gy., 
– büntetlen elıélet, 
– e: menedzser képesítés, 
– cs: részletes sz.ö., 
– sz. elképzelések, 
– vez. koncepció, 
– iskolai v.-et igazoló 
okiratok másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat arról,  
hogy a bírálatban részt 
vevık megismerhetik  
a pályázatot 

– b: megegyezés szerint, 
– h: 2013. VII. 25., 
– megjelenés  
a http//www.kszk.gov.hu portálon: 
2013. VII. 3., 
– az állás betölthetı:  
a pályázat elbírálását követıen 
azonnal  
(a pályázati eljárás lefolytatása az 
ide vonatkozó rendelet szerint 
történik), 
– pályázatok benyújtása: 
dr. Csernavölgyi István  
fıig.-hoz az I. címére  
(8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 
3.), 
– érdeklıdni lehet:  
dr. Reiber István orv.-Ig.-tól  
a 06 (22) 535-683-as telefonszámon 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi 
és orvosvezetıi állásokra 



A pályázatot 
meghirdetı szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör megnevezése Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        
Fıvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelıintézet (1106 Budapest, Maglódi út 89–91.) fıigazgatója  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet kardiológiai osztályvezetı 
fıorvos munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 
Az osztályvezetıi megbízás határozott idıre, a közalkalmazotti kinevezés napjától számított öt évre szól. 
A munkavégzés helye: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelıintézet (1106 Budapest X. ker., Maglódi út 89–91.). 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: a Kardiológiai Osztály munkájának szervezése, 
irányítása és felügyelete. A szakmai kompetenciának megfelelı munkavégzés az SZMSZ, az Ügyrend és a munkaköri leírásban 
foglaltak szerint. A szakirányú képesítésnek megfelelı szakorvosi tevékenység ellátása. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: 
– általános orvosi diploma; 
– kardiológiai és belgyógyász szakorvosi szakképesítés; 
– legalább 10 éves szakmai tapasztalat és 10 éves vezetıi gyakorlat; 
– büntetlen elıélet , cselekvıképesség. 
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– tudományos fokozat megléte vagy megszerzésének vállalása, továbbá klinikai oktatói tevékenységben szerzett gyakorlat; 
– speciális szakmai expert liszenszek (pl. Transoesophagealis echocardiographia, Stessz echocardiographia, intervenciós 
kardiológa) megléte. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– személyes adatokat tartalmazó, fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz; 
– végzettséget, képzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; 
– MOK tagság és mőködési engedély meglétének igazolása, valamint nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban 
részt vevık megismerhetik. 
A munkakör betöltésének várható idıpontja:  2014. január 1. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 20. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázat dr. Bodnár Attila fıigazgató nevére szóló borítékban, a Bajcsy-
Zsilinszky Kórház és Rendelıintézet címére történı megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 89–91. „B” épület). Kérjük  
a borítékon feltüntetni: 3611/2013 Kardiológiai Osztályvezetı Fıorvos munkaköri pályázat. Elektronikus úton a pályázati anyag 
dr. Bodnár Attila fıigazgató részére a foigazgato@bajcsy.hu e-mail címre történı megküldésével. Személyesen a  
1106 Budapest, Maglódi u. 89–91. „B” épület I. em., a Fıigazgatói Titkárságon történı leadással. 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidıt követı 15 napon belül. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.bajcsy.hu intézményi honlap, a www.gyemszi.hu honlap, valamint  
a KIH honlap. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálás idıpontja: 2013. június 20. 

***  
Fıvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelıintézet (1106 Budapest, Maglódi út 89–91.) fıigazgatója  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet sebészeti osztályvezetı fıorvos 
munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 
Az osztályvezetıi megbízás határozott idıre, a közalkalmazotti kinevezés napjától számított öt évre szól. 
A munkavégzés helye: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelıintézet (1106 Budapest X. ker., Maglódi út 89–91.). 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: a Sebészeti Osztály munkájának szervezése, 
irányítása és felügyelete. A szakmai kompetenciának megfelelı munkavégzés az SZMSZ, az Ügyrend és a munkaköri leírásban 
foglaltak szerint. A szakirányú képesítésnek megfelelı szakorvosi tevékenység ellátása. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: 



– általános orvosi diploma; 
– sebész és érsebész szakorvosi szakképesítés; 
– okleveles egészségügyi menedzser végzettség, igazságügyi szakértıi jogi vizsga megléte; 
– legalább 10 éves szakmai tapasztalat és 10 éves vezetıi gyakorlat; 
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség. 
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– tudományos fokozat megléte vagy megszerzésének vállalása, továbbá klinikai oktatói tevékenységben szerzett gyakorlat. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– személyes adatokat tartalmazó, fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz; 
– végzettséget, képzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; 
– MOK tagság és mőködési engedély meglétének igazolása, valamint nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban 
részt vevık megismerhetik. 
A munkakör betöltésének várható idıpontja:  2014. január 1. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 20. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázat dr. Bodnár Attila fıigazgató nevére szóló borítékban, a Bajcsy-
Zsilinszky Kórház és Rendelıintézet címére történı megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 89–91. „B” épület). Kérjük  
a borítékon feltüntetni: 3117/2013 Sebészeti Osztályvezetı Fıorvos munkaköri pályázat. Elektronikus úton a pályázati anyag dr. 
Bodnár Attila fıigazgató részére a foigazgato@bajcsy.hu e-mail címre történı megküldésével. Személyesen a  
1106 Budapest, Maglódi u. 89–91. „B” épület I. em., a Fıigazgatói Titkárságon történı leadással. 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidıt követı 15 napon belül. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.bajcsy.hu intézményi honlap, a www.gyemszi.hu honlap, valamint  
a KIH honlap. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálás idıpontja: 2013. június 20. 
        

***  
        
Nyírı Gyula K. 
Országos 
Pszichiátriai  
és Addiktológiai 
I. 
1135 Bp., 
Lehel utca 59. 

Addiktológia O. 
osztályvezetı fıorvos 

– orv. d., 
– addiktológiai szv., 
– pszichiátriai szv., 
– e: tud. munkásság, 
– Ph.D fokozat, 
– angol nyi., 
valamennyihez: 
– cs: e.b., 
– mőködési engedély, 
– MOK tagság, 
– szk.-t igazoló okiratok 
másolata, 
– hozzájáruló nyilatkozat, 
hogy a pályázatot  
az elbírálásban részt vevık 
megismerhetik 

valamennyihez: 
– b: Kjt. és megegyezés szerint, 
– h: 2013. VII. 10., 
– e.h. 2013. VIII. 10., 
– a m.-kör a pályázat elbírálását 
követıen  
tölthetı be, 
– pályázatok benyújtása:  
1 példányban, zárt borítékban a K. 
fıigazgatósága részére,  
dr. Németh Attila fıig. fıorvoshoz az 
I. címére  
(1135 Bp., Lehel utca 59.) 

        
  Jogi és Forenzikus O. 

osztályvezetı fıorvos 
– orv. d., 
– jogi egyetemi d., 
– 5 éven túli pszichiátriai 
szv., 
 
– 5 éven túli igazságügyi 
pszichiátria szv., 
– e: tud. m., 
– angol nyi. 

– részmunkaidı: heti 20 óra 

        
  tudományos igazgató – orv. d., 

– pszichiátriai szv., 
– Ph.D. fokozat, 
– nemzetközi szintő  

– részmunkaidı: heti 30 óra 



tud. tev., 
– legalább 3 év vez.gy., 
– e: angol nyi., 
– MTA doktori cím, 
– habilitáció 

        
  III. Pszichiátriai O. 

osztályvezetı fıorvos 
– orv. d., 
– pszichiátriai szv., 
– tud. munkásság, 
– Ph.D. fokozat, 
– e: angol nyi., 
– legalább 3 év vez.gy. 

  

        
***  

        
Uzsoki Utcai K. 
1145 Bp., 
Uzsoki utca 29–
41.  

Sürgısségi Betegellátó O. 
osztályvezetı fıorvos 
A m.-körbe tartozó lényeges 
feladatok: önálló SO2-ként mőködı 
újonnan létrehozott speciális O. 
Profilja fekvıbeteg ellátásban  
a heveny panaszokkal, illetve 
ismeretében diagnózissal beutalt, 
beszállított betegek primer K.-i szintő 
ellátása, differenciál diagnózis 
felállítása, elsı ellátás. 
Feladata: az O. munkájának 
megszervezése  
és a zavartalan mőködtetése.  
A jogszabályban, végzettségben 
meghatározott  
sz. kompetenciának megfelelı m.-
végzés,  
m.-köri leírás, sz. protokollok, 
irányelvek, módszertani útmutatók 
alapján,  
az SzMSz-ben biztosított jogkörök 
gyakorlása 

– sürgısségi orvostan vagy 
oxyológia szv., 
– eü. alkalmasság, 
– büntetlen elıélet, 
– e: belgyógyász szv., 
– több szv. együttes megléte, 
– tud. fokozat, 
– cs. személyes adatok, 
részletes sz.ö., 
– v.-et igazoló okiratok 
hiteles másolata, 
– vez. koncepció, 
– tud. tev. jegyzéke, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– alapnyilvántartásba  
és mőködési nyilvántartásba 
történt felvétel igazolásának 
másolata, 
– hozzájárulási nyilatkozat 
arról, hogy a pályázat 
közölhetı harmadik 
személlyel, valamint arról, 
hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléshez hozzájárul 

– b: Kjt. szerint, 
– h: 2013. VII. 18., (a KIH honlapján 
történı megjelenés: 2013. VII. 3,  
ettıl számított 15. nap), 
– e.h: a h: lejárta után,  
a szakmai kollégium és a MOK 
véleményének beérkezését követı 30 
napon belül,  
a szakmai bizottságok véleményét 
figyelembe véve fıig. hatáskörben 
történik, 
– a jogviszony idıtartama: 
határozatlan idejő, 4 hónapos 
próbaidıvel, 
– a vez. megbízás idıtartama: 
határozott idejő (5 évre szóló), 
– a foglalkoztatás jellege: törvényes 
fıfoglalkozású  
m.-idıben, 
– a m.-kör betölthetıségének 
idıpontja: 2013. IX. 1-jétıl, 
– pályázatok benyújtása: postai úton 
dr. Ficzere Andrea fıig.-hoz a K. 
címére (1145 Bp., Uzsoki utca 29–
41.), 
– a pályázati kiírás közzétételének 
helye, ideje: 2013. VII. 3., 
– a szolgáltató központ honlapján: 
www.kozigallas.gov.hu, 
– a K. honlapján: www.uzsoki.hu 

        
***  

        
Országos 
Onkológiai I. 
fıig. fıorvosa 
1122 Bp., 
Ráth György u. 
7–9.  

Daganatsebészeti Központ 
fıorvos 
Központi vezetı 
Feladata: a fekvı-  
és járóbeteg-szakellátás orvos sz.-i ir.-
a 

– sebész szv., 
– tud. fokozat, 
– nyi., 
– cs: részletes sz.ö., 
– v.-et, szk.-t igazoló okiratok 
hiteles másolata, 
– 2 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– mőködési nyilvántartásba 
vételrıl szóló határozat, 
– MOK tagságról szóló 
határozat, 
– beleegyezı nyilatkozat 
arról, hogy a pályázati 

– h: 2013. VIII. 15., 
– e.h. 2013. IX. 6., 
– KIH honlapján történı megjelenés: 
2013. VII. 8., 
– az állás betölthetı: 2013. XI. 1-
jétıl, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Kásler Miklóshoz, az I. fıig. 
fıorvosához az I. címére  
(1122 Bp., Ráth György u. 7–9.) 



anyagot az eljárásban részt 
vevık megismerhetik 

        
***  

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

Traumatológiai és Kézsebészeti O. 
osztályvezetı  

– orv. d., 
– traumatológiai szk., 
– legalább 3–5 év vez. 
tapasztalat, 
– legalább 10 év sz.gy., 
– e: sebész szv., 
– tud. minısítés, 
– angol vagy német nyelv 
társalgási szintő tudása, 
– cs: részletes sz.ö., 
– v.-et, képzettséget igazoló 
dokumentumok másolata, 
– érvényes mőködési 
nyilvántartás igazolás 
másolata, 
– sz.-vez. elképzelések, 
– érvényes e.b., 
– hozzájárulás arra 
vonatkozóan, hogy pályázati 
anyagát megismerjék és 
véleményezzék, 
– hozzájáruló nyilatkozat arra 
vonatkozóan,  
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatokat  
a pályázati eljárással 
összefüggésben kezeljék, 
– MOK tagságot igazoló 
dokumentum másolata 

– b: megegyezés szerint, 
– a KIH honlapján történı 
megjelenés: 2013. VII. 5., 
– h: 2013. VIII. 5., 
– a pályázati anyagok a Kjt. eü. 
ágazatban történı végrehajtására 
kiadott 356/2008. (XII. 31.) Korm. 
rend. 4. §-a szerint kerülnek 
elbírálásra 

        
***  

        
Dombóvári Szent 
Lukács K. 
7200 Dombóvár, 
Kórház u. 39–41. 

gyermekgyógyász osztályvezetı 
fıorvos 
Feladat: a 15 ágyas 
gyermekgyógyászati  
O. sz. vez., a fekvı- és járóbeteg 
szakellátás ir.-a 

– gyermekgyógyász szv., 
– e: egyéb szk., 
– vez.gy., 
mindkettıhöz: 
– 10 éves sz.gy., 
– eü. alkalmasság, 
– büntetlen elıélet, 
– cs: részletes sz.ö., 
– az O. vez.-ére vonatkozó sz. 
vez. elképzelések, 
– v.-re, szk.-ra vonatkozó 
okiratok másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– OONY-ba vételi engedély 
és mőködési engedély 
másolata, 
– hozzájáruló nyilatkozat, 
hogy az elbírálásban részt 
vevık a pályázati anyagot 
megismerhessék, 
véleményezhessék  
és a személyes adatokat  
a pályázati eljárással 
összefüggésben kezelhessék 

mindkettıhöz: 
– b: Kjt. irányadó rendelkezéseivel, 
– h: a megjelenést követı  
15. nap, 
– e.h. a h.-t követı 45. nap, 
– határozatlan idejő közalkalmazotti 
jogviszony, 
– 5 éves vez.-i megbízás, 
– a feladat ellátásának hatálybalépése: 
a pályázat eredményes elbírálását 
követıen azonnal, 
– pályázatok benyújtása: személyesen 
vagy postai, illetıleg elektronikus 
úton  
(Dr. Kerekes László fıig. 
7200 Dombóvár,  
Kórház utca 39–41.), 
– információ: 06 (74) 564-084, e-
mail: titkarsagvszlkorhaz.hu 



        
  belgyógyászati mátrix osztályvezetı 

fıorvos 
Feladat: az 55 ágyas belgyógyászati 
mátrix O. (általános belgyógyászat  
és gasztroenterológia) orvos  
sz. vez.-e, a fekvı-  
és kapcsolódó járóbeteg szakellátás 
ir.-a a hatályos  
és vonatkozó jogszabályok és az I. 
SzMSz-e szerint 

– belgyógyász szv., 
– e: második szk., 
– belgyógyászat, sürgısségi 
ellátás területén szerzett 
vez.gy., 
– jó szervezési-  
és kommunikációs képesség 

  

        
***  

        
Vaszary Kolos K. 
2500 Esztergom, 
Petıfi S. u. 26–
28.  

Sebészet O. 
sebész szakorvos osztályvezetı 
fıorvosi megbízással 
A m.-körbe tartozó lényeges 
feladatok: az O. profiljába tartozó 
szakorvosi feladatok ellátása 
(biztosítva a fekvı- és járóbeteg-
ellátás sz. egységét) 

– orv. d., 
– sebész szv., 
– büntetlen elıélet, 
– cs: részletes sz.ö., 
– személyi és foglalkoztatási 
adatok, 
– d., szv.biz. másolata, 
– érvényes e.b., 
– mőködési nyilvántartás 
igazolása, 
– nyilatkozat arról,  
hogy a pályázati anyagot  
az elbírálásban részt vevık 
megismerhetik, abba 
beletekinthetnek  
és véleményezhetik 

– b: Kjt. irányadásával, 
– h: a megjelenéstıl számított 30. 
nap, 
– e.h. a h. lejártát követı  
3 m.-nap, 
– a közalkalmazotti jogviszony 
idıtartama: határozatlan idejő 
közalkalmazotti jogviszonyban, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes m.-
idı, 
– a m.-kör betölthetıségének 
idıpontja: az elbírálást követıen 
azonnal, 
– pályázatok benyújtása: személyesen 
vagy postai úton, a K. címére (2500 
Esztergom, Petıfi S. u. 26–28.), 
– a pályázattal kapcsolatos további 
információ kérhetı 
dr. Kanász Gábor Imre fıig. 
fıorvostól  
a 06 (30) 948-5538-as telefonszámon 

        
***  

        
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyőlése pályázatot hirdet az Egészségmegırzési Központ (2400 Dunaújváros, Erkel kert 
23.) intézményvezetıi állásnak, magasabb vezetıi megbízással történı betöltésére. 
A pályázatot meghirdetı szerv: 
Neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyőlése 
Pontos címe: 2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. 
A meghirdetett álláshely: 
Munkahely megnevezés és címe: Egészségmegırzési Központ, 2400 Dunaújváros, Erkel kert 23. 
Vezetıi beosztás: magasabb vezetıi feladat megbízás alapján. 
Vezetıi beosztás megnevezése: intézményvezetı. 
Megbízás idıtartama: 5 év. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 
A közalkalmazott által betölthetı munkakör:  egészségnevelı pszichopedagógus. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok végrehajtása, az intézmény 
gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása, ellenırzése. Az intézmény fenntartó által 
meghatározott céljainak megfelelı, jogszerő mőködésének biztosítása. Az intézményvezetı vezeti az intézményt, felelıs az 
intézmény szakszerő, törvényes mőködéséért, gazdálkodásáért. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenırzi az intézmény szakmai 
mőködését, a szakmai tevékenységek összehangolását. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, biztosítja a mőködéshez szükséges 
személyi és tárgyi feltételeket. 
Pályázati feltételek: 



– büntetlen elıélet; 
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı, illetve bevándorolt 
vagy letelepedett státusz; 
– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintő végzettség; 
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés, 
ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy e képzésben részt vesz, vagy nyilatkozat arról, hogy vállalja a képesítésnek – a megbízás 
adásától számított – öt éven belül történı megszerzését; 
– legalább ötéves vezetıi gyakorlat, ennek hiányában a vezetıi gyakorlat megléte alóli felmentés kérése; 
– magasabb vezetıi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– a pályázati feltételként elıírt végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata; 
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés 
hiányában nyilatkozat arról, hogy e képzésben részt vesz, vagy nyilatkozat arról, hogy vállalja a képesítésnek – a megbízás adásától 
számított – öt éven belül történı megszerzését; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– a vezetıi gyakorlat igazolása, az öt év vezetıi gyakorlat hiányában a vezetıi gyakorlat megléte alóli felmentés kérése; 
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez; 
– nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a közgyőlés nyílt vagy zárt ülésen történı tárgyalásához; 
– egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség 
vállalására vonatkozó nyilatkozat. 
Bérezés és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat személyesen Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere titkárságán 
(Dunaújváros, Városháza tér 1. II. emelet 202. sz. helyiség), vagy postai úton Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere, 
2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. címen kell benyújtani 1 eredeti és 3 másolati példányban, zárt borítékban, „Egészségmegırzési 
Központ intézményvezetıi pályázata” jeligével ellátva. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 31. 16.00 óra. 
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokról a 356/2008. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott bizottság 
véleményének kikérését követıen Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyőlése dönt. A határidın túl benyújtott pályázatokat 
érvénytelennek minısítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi 
feltételnek megfelel. A közgyőlés fenntartja jogát, hogy egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel nem rendelkezı, de e képzésben részt vevı, vagy e képzést vállaló 
pályázónak a képesítés alól felmentést adjon. A közgyőlés fenntartja a jogát, hogy a vezetıi gyakorlat megléte alól felmentést 
adjon. A közgyőlés fenntartja jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, és 30 napon belül új pályázatot írjon 
ki. 
A pályázat bontása: a pályázatokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere bontja 2013. augusztus 1. napján. A 
pályázatok bontásáról jegyzıkönyv készül. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 30. 
A magasabb vezetıi beosztás a közgyőlési döntést követıen azonnal betölthetı. 
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán történı közzététel napja: 2013. május 31. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Horinka Adrienn Hajnalka intézményigazgatási ügyintézı nyújt a 06 
(25) 412-211/324 melléken. 
        

***  
        
Mohácsi K. 
7700 Mohács, 
Szepessy tér 7. 

Szülészet-nıgyógyászati O. 
osztályvezetı fıorvos 
Feladat: 
– a szülész-nıgyógyász szakorvosi 
m.-körbe tartozó feladatok (járó- és 
fekvıbeteg szakellátás, terhes-
gondozás)mellett ellátja a Szülészet-
nıgyógyászati O. osztályvezetı 
fıorvosi feladatait, így különösen 

– orv. d., 
– szülész-nıgyógyász szv., 
– legalább 5 év szülész-
nıgyógyász szakorv. gy., 
– büntetlen elıélet, 
– e: vez. tapasztalat, 
– cs: önéletrajz, 
– motivációs levél, 
– v.-et, képzettséget igazoló 

– b: a Kjt. szabályai, valamint  
a K. vezetıségével folytatott 
egyeztetése szerint, 
– h: 2013. VII. 22., 
– e.h. 2013. VIII. 30., 
– a pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (Kjt.) 20/A §-ában, továbbá  



vezeti, irányítja, koordinálja és 
ellenırzi az O. betegellátó munkáját, 
ellátja a vezetése alatt álló dolgozók 
sz. felügyeletét, irányítja, koordinálja, 
ellenırzi  
tev.-üket, a fıorvosi vizitet megtartja, 
megszervezi  
a szakterület ügyeleti, készenléti 
rendjét, folyamatosan ellenırzi  
a szakterület dokumentációit, ellátja  
az O. mőködéséhez szükséges 
humánpolitikai  
és egyéb szervezési feladatokat 

dokumentumok másolata, 
– mőködési nyilvántartásba 
vétel érvényességének 
igazolása, 
– MOK tagság igazolása, 
– nyilatkozat arról, hogy 
hozzájárul a pályázati 
anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez 

a Kjt. eü. intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 
31.) Korm. rend. 4. §-ában 
foglaltaknak megfelelıen, 
– a Kjt. 20/B § (2) bekezdése alapján 
vez. megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll vagy a megbízással 
egyidejőleg közalkalmazotti m.-körbe 
kinevezhetı, 
– a közalkalmazotti jogviszony teljes 
m.-idıre, határozatlan idıtartamra 
szól, 
– a vez. megbízás 5 éves határozott 
idıre szól, 
– a beosztás betölthetıségének 
idıpontja: 2013. IX. 2., 
– pályázatok benyújtása: postai úton, 
a pályázatnak  
a K. címére, Tompity Judit nevére 
történı megküldésével (7700 Mohács, 
Szepessy tér 7.) vagy e-mailben a 
minbiz@mohacskorhaz.hu  
 
 
e-mail címre, a borítékon, illetve az e-
mailben kérjük feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplı azonosító 
számot: 67-23/2013, valamint a 
pályázat megnevezését: 
„osztályvezetı fıorvos”, 
– a pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje: KIH 
portál: 2013. VII. 5., Mohácsi K. 
hivatalos honlapja: 
www.mohacskorhaz.hu 

 

        
***  

        
Kanizsai Dorottya 
K. 
8800 
Nagykanizsa, 
Szekeres J. u. 2–
8.  

Pathologiai O. 
osztályvezetı fıorvos 
A m.-körbe tartozó, illetve  
a vez. megbízással járó lényeges 
feladatok:  
az o. sz. vez., vezetésével összefüggı 
szervezési feladatok végrehajtása és 
zavartalan mőködésének biztosítása. 
Feladatait m.-köri leírása tartalmazza, 
azokat  
sz. protokollok, módszertani 
útmutatók alapján látja el. Gyakorolja 
mindazon vez. jogokat, melyeket az I. 
Szervezeti és Mőködési Szabályzata, 
valamint  
a vonatkozó jogszabályok 
biztosítanak számára 

– orv. d., 
– patológia és cytopatológia 
szv., 
– patológia területén legalább 
10 éves sz. tapasztalat, 
– eü. alkalmasság, 
– büntetlen elıélet, 
– érvényes mőködési 
nyilvántartás és kamarai 
tagság, 
– e: vez. tapasztalat, 
– tud. m., 
– nyi., 
– cs: részletes fényképes 
sz.ö., 
– orv. d. és szv.biz. másolata, 
– orvosi alapnyilvántartás, 
– érvényes mőködési 
nyilvántartás, 
– MOK tagság igazolása, 
– sz. vez. koncepció, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 

– b: Kjt. alapján, valamint 
megegyezés szerint, 
– h: 2013. VII. 30., 
– e.h. 2013. VIII. 30., 
– a pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a pályázati eljárás 
lefolytatására  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvényben,  
a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rend.-
ben foglaltak alapján kerül sor, 
– a közalkalmazotti jogviszony 
idıtartama: határozatlan idejő 
közalkalmazotti jogviszony, 
– a foglalkoztatás jellege:  
a vez. megbízás határozott idıre, 5 
évig szól, 
– a kinevezés határozatlan idejő 
közalkalmazotti jogviszonyban 
patológus szakorvosi m.-körre és 5 
évig terjedı határozott idejő vez. 
megbízásra szól, 90 napos próbaidı 
kikötésével, 



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

– a beosztás betölthetıségének 
idıpontja: a m.-kör a pályázatok 
elbírálását követıen azonnal 
betölthetı, 
– a munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ:  
az állás a pályázat elbírálása  
és a szakmai kollégium 
véleményezése után  
tölthetı be, 
– a munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a 
www.nkkorhaz.hu honlapon 
szerezhet, 
– pályázatok benyújtása: postai úton, 
a pályázatnak  
a K. címére történı megküldésével  
(8800 Nagykanizsa,  
Szekeres József út 2–8.), kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplı azonosító 
számot: HUMP 191/1/2013., valamint  
a m.-kör megnevezését: 
„osztályvezetı fıorvos”, 
– a pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt dr. Brünner 
Szilveszter fıig. nyújt  
a 06 (93) 502-090-es telefonszámon, 
– a pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje: 
www.nkkorhaz.hu – 2013. VII. 1., 
wwww.gyemszi.hu – 2013. VII. 1., 
kozigallas.gov.hu – 2013. VII. 1. 

        
***  

        
Sátoraljaújhelyi 
Erzsébet K. 
3980 
Sátoraljaújhely, 
Mártírok útja 9. 

Krónikus Belgyógyászati O. 
osztályvezetı fıorvos 
A m.-körbe tartozó, illetve  
a vez. megbízással járó lényeges 
feladatok: szakorvosi m.-körben, 
belgyógyász szakorvosi feladatok 
ellátása, a Krónikus Belgyógyászati 
O. mőködésének sz. ir.-a, ellenırzése 

– belgyógyász szv., 
– K.-i szakorv. gy., – legalább 
3–5 év sz. tapasztalat, 
mindkettıhöz: 
– orv. d., 
– gyakorlott szintő MS Office 
(irodai alkalmazások), 
– érvényes mőködési 
engedély és kamarai tagság, 
– eü. alkalmasság, 
– büntetlen elıélet, 
cselekvıképesség, 
– e: szakirányhoz kapcsolódó 
további szv., 
– K.-i orvosvezetıi 
tapasztalat – legalább  
1–3 év vez. tapasztalat, 
– cs: iskolai v.-t, szk.-t 
igazoló dokumentumok 
másolatban, 
– sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– érvényes mőködési 
engedély és kamarai tagság 
igazolása, 
– írásbeli hozzájáruló 
nyilatkozat ahhoz,  
hogy a pályázati anyagot  

– pályázatok benyújtása: postai úton, 
a pályázatnak a K. címére történı 
megküldésével (3980 Sátoraljaújhely,  
Mártírok útja 9.), kérjük  
a borítékon feltüntetni  
pályázati adatbázisban szereplı 
azonosító számot” 2013/05/19, 
valamint  
a beosztás megnevezését: 
„KRÓNIKUS BELGYÓGYÁSZATI 
OSZTÁLY OSZTÁLYVEZETİ 
FİORVOS”, személyesen: Kerényi 
Erika fıig.-nál,  
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,  
3980 Sátoraljaújhely,  
Mártírok útja 9., 
mindkettıhöz: 
– b: Kjt., valamint a(z) eü. tev. 
végzésének egyes kérdéseirıl szóló 
2003. évi LXXXIV. tv.  
és az egyedi megállapodás (szolg. 
lakást igény esetén biztosítunk) 
rendelkezései  
az irányadók, 
– h: 2013. VII. 15., 
– e.h. 2013. VII. 31., 
– a pályázatok elbírálásának módja, 
rendje: a pályázatokról a fıig. dönt, a 
véleményezı bizottság és a szakmai 



a pályázat elbírálásában részt 
vevık megismerjék, a 
pályázó személyes adatait a 
pályázattal kapcsolatban 
kezeljék, 
– sz. vez. program 

kollégium javaslatának 
figyelembevételével, 
– a közalkalmazotti jogviszony 
idıtartama: határozatlan idejő 
közalkalmazotti jogviszony, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes m.-
idı, 
– a vez. megbízás idıtartama: a vez. 
megbízás határozott idıre, legfeljebb 
5 évig szól, 
– a kiírással kapcsolatosan további 
információt Kerényi Erika fıig. nyújt  
a 06 (47) 525-302-es telefonszámon, 
– a pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje: 
Sátoraljaújhelyi Erzsébet  
K. honlapja – 2013. június 3., 
KÖZIGÁLLÁS honlapja –  
2013. június 3., GYEMSZI honlapja: 
– 2013. június 3., 
– a munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a 
www.ujhelykorhaz.hu honlapon 
szerezhet 

        
  Sürgısségi Betegellátó O. 

osztályvezetı fıorvos 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vez. 
megbízással járó lényeges feladatok: 
szakorvosi m.-körben oxyológus vagy 
aneszteziológia-intenzív terápiás 
szakorvosi feladatok ellátása, a 
Sürgısségi Betegellátó O. 
mőködésének sz. ir.-a, ellenırzése 

– aneszteziológia-intenzív 
terápiás szv., 
– gyakorlott szintő MS Office 
(irodai alkalmazások), 

– pályázatok benyújtása: postai úton, 
a pályázatnak  
a K. címére történı megküldésével  
(3980 Sátoraljaújhely,  
Mártírok útja 9.), kérjük  
a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplı azonosító 
számot: 2013/05/19, valamint a 
beosztás megnevezését: 
„SÜRGİSSÉGI BETEGELLÁTÓ 
OSZTÁLY OSZTÁLYVEZETİ 
FİORVOS”, személyesen: Kerényi 
Erika fıig.-nál,  
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,  
3980 Sátoraljaújhely, 
Mártírok útja 9. 

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör megnevezése Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        
Budapest 

        
Baranya megye 

        
Bács-Kiskun megye 

        
Madaras Község 
Ö. 
Képv.-test. 
6456 Madaras, 
Báthori u. 1. 

I. számú vegyes háziorvosi körzet 
(6456 Madaras, Nagyboldogasszony u. 
2.), 
háziorvos 
– vállalkozási formában, 
– területi ellátási kötelezettséggel 

mindkettıhöz: 
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
és fogorvosi tev.-rıl szóló 4/2000. 
(II. 25.) EüM rend., valamint a 
313/2011. (XII. 23.) Korm. rend.-
ben elıírt feltételek megléte, 
– büntetlen elıélet, 

mindkettıhöz: 
– h: a megjelenéstıl számított 
30. naptári nap, 
– e.h. a h: lejártát követı  
15. nap, 
– az álláshely a Képv.-test. 
döntését követıen  



– cselekvıképesség, 
– cs: orv. d.-t és szakirányú v.-et 
igazoló okiratok hiteles másolata, 
– részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 

3 hónap után tölthetı be, 
– a nyertes pályázóval  
az Ö. határozatlan idejő 
szerzıdést köt, melyben a 
felek rögzítik a mőködési 
feltételeket, 
– pályázatok benyújtása: 
Madaras Község Ö. Képv.-
test. címére (6456 Madaras,  
Báthori u. 1.), 
– a pályázattal kapcsolatban 
Juhász István polgármester  
ad felvilágosítást  
a 06 (79) 558-001-es 
telefonszámon 

        
  Fogorvosi Körzet 

(6456 Madaras, Nagyboldogasszony u. 
2.), 
fogorvos 
– vállalkozási formában, 
– területi ellátási kötelezettséggel 

    

        
Békés megye 

        
Békéscsaba 
M.j.V. Ö. 
5600 
Békéscsaba, 
Szent István tér 
7. 

18. számú fogorvosi körzet 
fogorvos 
A 18. számú fogorvosi körzet 
egészségbiztosítás által finanszírozott, az 
iskolaeü. ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) 
NM rend. 4. számú mellékletében 
felsorolt feladatok ellátása érdekében, 
Békéscsaba M.j.V. közigazgatási 
területén a Szent-Györgyi Albert 
Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium (5600 Békéscsaba, Gyulai út 
53–57.) épületében található fogorvosi 
rendelıben, vállalkozási formában, 
területi ellátási kötelezettséggel, feladat-
ellátási szerzıdés keretében, a Békés 
Megyei Kormányhivatal 
Egészségbiztosítási Pénztári 
Szakigazgatási Szervével kötött szerzıdés 
szerinti finanszírozással 

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
és fogorvosi tev.-rıl szóló 4/2000. 
(II. 25.) EüM rend.-ben, az 
iskolaeü. ellátásról szóló 26/1997. 
(IX. 3.) NM rend.-ben, valamint az 
eü. ellátás folyamatos 
mőködtetésének egyes szervezési 
kérdéseirıl szóló 47/2004. (V. 11.) 
ESzCsM rend.-ben, az önálló 
orvosi tev.-rıl szóló  
2000. évi II. törvényben, a 
háziorvosi  
és az önálló orvosi tev.-rıl szóló 
2000. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2011. 
(XII. 23.) Korm. rend.-ben elıírt 
feltételek megléte, 
– gyermek-fogszakorvosi vagy 
fogorvosi képesítés (ebben az 
esetben szükséges a 
gyermekfogászatban jártasság), 
– az eü. szolgáltatások nyújtásához 
szükséges  
sz. minimumfeltételekrıl szóló 
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rend. 
szerinti személyi és egyéb tárgyi 
feltételek biztosítása, 
– a mőködtetési jog megléte vagy 
megszerzése feltételeinek 
fennállása, 
– a pályázó vállalja  
a Békéscsaba M.j.V. közigazgatási 
területén  
a fogorvosi ügyeleti ellátásban 
való részvételt  
az eü. szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból 
történı finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) 

– h: a megjelenéstıl számított 
15. nap, 
– e.h. Békéscsaba M.j.V. Ö. 
Közgyőlésének a h: lejártát 
követı soros ülése, 
– Békéscsaba M.j.V. Ö. 
Közgyőlése fenntartja a jogot, 
hogy a pályázatot 
eredménytelennek 
nyilvánítsa, 
– a feladatellátás kezdı 
idıpontja: legkorábban 
Békéscsaba M.j.V. Ö. 
Közgyőlésének döntését 
követıen, 
– pályázatok benyújtása: 
Békéscsaba M.j.V. P.H. 
Vantara Gyula polgármester 
részére (5600 Békéscsaba,  
Szent István tér 7.), 
– felvilágosítás kérhetı: 
Békéscsaba M.j.V. P.H. 
Szociálpolitikai O.-án, dr. 
Tıgye Ildikó osztályvezetıtıl  
a 06 (66) 523-820-as 
telefonszámon vagy 
személyesen elızetes idıpont-
egyeztetést követıen 



Korm.  
rend.-ben meghatározott – az általa 
teljesített ügyeleti napok alapján 
számított – finanszírozás szerint, 
– cs: részletes sz.tev.-et bemutató 
önéletrajz, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– v.-et igazoló okiratok hiteles 
másolata, 
– fogorvosi képesítés esetén a 
gyermekfogászatban való jártasság 
igazolása, 
– a vállalkozás meglétét igazoló 
dokumentumok, 
– MOK tagságot igazoló 
dokumentumok, 
– a mőködtetési jog meglétét 
igazoló határozat vagy a Békés 
Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szervének határozata arról,  
hogy a pályázó megfelel  
a mőködtetési jog engedélyezési 
feltételeinek, 
– nyilatkozat arról,  
hogy a pályázat elbírálásában részt 
vevık  
a pályázati anyagok 
megismerhetik, 
– nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó a pályázata 
elbírálását a Közgyőlés nyílt vagy 
zárt ülésen kéri-e 

        
***  

        
Zsadány Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 
hirdet Zsadány Község Önkormányzata fogorvosi munkakör betöltésére.  
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 
A munkavégzés helye: Békés megye, 5537 Zsadány, Béke utca 94.  
A munkakörbe tartozó: Zsadány fogorvosi körzet feladatainak ellátása, területi ellátási kötelezettséggel és iskolafogászati 
ellátással az önkormányzattal kötött szerzıdésben rögzített feltétellel, vállalkozási formában vagy közalkalmazotti jogviszonyban.  
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.  
Pályázati feltételek: 
– egyetem, fogorvos, fogszakorvosi diploma; 
– fogorvosi – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 
– „ B” kategóriás jogosítvány; 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 
– beleegyezı nyilatkozat, hogy a pályázati elbírálásban részt vevık megismerhessék a pályázati anyag tartalmát, nyilatkozat arról, 
hogy a személyét érintı kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér; 
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség; 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– végzettséget, képesítést igazoló okmányok hitelesített másolata; 
– egészségügyi alkalmassági igazolás; 
– orvosi kamarai tagság igazolása; 



– mőködtetési jog gyakorlásához hatósági bizonyítvány vagy határozat; 
– mőködési, nyilvántartási igazolvány.  
– vállalkozói forma esetén, vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata. 
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 5. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dudás Árpád nyújt, a 06 (66) 497-012-es telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Zsadány Község Önkormányzata címére történı megküldésével 
(5537 Zsadány, Béke utca 82.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 826/2013 , 
valamint a munkakör megnevezését: Fogorvosi feladatok ellátása. Személyesen: Dudás Árpád, Békés megye,  
5537 Zsadány, Béke utca 82. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a képviselı-testület a benyújtási határidı lejártát követıen 30 napon belül 
dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 2.  
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigállás – 2013. július 5. 
A pályázati kiírás közzétevıje a Közigazgatási és Igazságügyi Intézet (KIH). A pályázati kiírás a munkáltató által a KIH részére 
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
        

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

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

– 4/2000. (II. 25.) EüM  
rend.-ben, 2000.évi II.  
tv.-ben, 313/2011. (XII. 23.) Korm. 
rend.-ben foglalt képesítési és 
egyéb feltételek megléte, 
– büntetlen elıélet, 
 
– cs: képesítést igazoló okiratok 
másolata, 
– részletes, fényképpel ellátott, sz. 
és személyes ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b. 

– h: 2013. VIII. 5., 
– e.h. 2013. VIII. 27., 
– a m.-kör betölthetıségének 
idıpontja: 2013. IX. 1., 
– a Képv.-test. fenntartja a 
jogot, hogy a pályázati 
eljárást eredménytelennek 
nyilvánítsa, 
 
– pályázatok benyújtása: 
Hernádnémeti Ö. 
polgármesteréhez az Ö. 
címére (3564 Hernádnémeti,  
Kossuth u. 38.), 
– további felvilágosítás 
kérhetı dr. Orosz Zsolt 
polgármestertıl a 06 (46) 
594-220-as telefonszámon 
vagy személyesen 

        
Csongrád megye 

        
Fábiánsebestyén Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet Fábiánsebestyén Község Önkormányzata ügyeleti orvosi állás munkakör betöltésére.  
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı  
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság utca 2/A 
A munkakörbe tartozó (nem vezetıi) lényeges feladatok: Fábiánsebestyén községben ügyeleti és helyettesi teendık ellátása, 
háziorvosi vegyes körzetének közalkalmazotti/vállalkozás formában történı ellátása, hétközi és hétvégi háziorvosi ügyeleti 
szolgáltatásban való részvétellel, 4 hónap próbaidı kikötésével.  
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.  
Pályázati feltételek: 
– egyetem, rezidensi vagy háziorvosi szakvizsga; 
– „B” kategóriás jogosítvány. 
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: PÁV I vezetıi vizsga. 
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 10. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kós György nyújt, a 06 (63) 366-555-ös telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Fábiánsebestyén Község Önkormányzata címére történı 
megküldésével (6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı 
azonosító számot: 1017-2/2013, valamint a munkakör megnevezését: ügyeleti orvosi állás. Személyesen: Dr. Kós György 
polgármester, Csongrád megye, 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 11.  
        

Fejér megye 
        

Gyır-Moson-Sopron megye 
        

Hajdú-Bihar megye 
        

Heves megye 
        

Jász-Nagykun-Szolnok megye 
        

Komárom-Esztergom megye 
        
Vaszary Kolos 
K. 
2500 
Esztergom, 
Petıfi S. u. 26–
28. 

Anaesthesiologiai járóbeteg szakellátás 
anaesthesiologus szakorvos 
A m.-körbe tartozó lényeges feladatok: a 
szakellátás profiljába tartozó szakorvosi 
tev. ellátása 

– anaesthesiologus szv. 
valamennyihez: 
– orv. d., 
– büntetlen elıélet, 
– cs: részletes szö., 
– személyi és foglalkoztatási 
adatok, 
– d. szv.biz. másolata, 
– érvényes e.b., 
– mőködési nyilvántartás igazolása, 
– nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati anyagot  
az elbírálásban részt vevık 
megismerhetik, abba 
beletekinthetnek  
és véleményezhetik 

valamennyihez: 
– b: Kjt. irányadásával, 
– h: a megjelenéstıl számított 
30. nap, 
– e.h. a h:-t követı 3 m.-nap, 
– a m.-kör betölthetıségének 
idıpontja: az elbírálást 
követıen azonnal, 
– a közalkalmazotti 
jogviszony idıtartama: 
határozatlan idejő 
közalkalmazotti jogviszony, 
– a foglalkoztatás jellege: 
teljes m.-idı, 
– pályázatok benyújtása: 
személyesen vagy postai úton, 
a K. címére (2500 Esztergom, 
Petıfi S. u. 26–28.), 
– a pályázattal kapcsolatos 
további információ kérhetı  
dr. Kanász Gábor Imre fıig. 
fıorvostól  
a 06 (30) 948-5538-as 
telefonszámon 

        
  Belgyógyászati O. 

belgyógyász szakorvos 
A m.-körbe tartozó lényeges feladatok: az 
O. profiljába tartozó szakorvosi tev. 
ellátása. (Biztosítva  
a fekvı- és járóbeteg-ellátás sz. egységét) 

– belgyógyász szv.   

        
  Fül-orr-gégészet O. 

fül-orr-gégész szakorvos 
A m.-körbe tartozó lényeges feladatok: az 
O. profiljába tartozó szakorvosi tev. 

– fül-orr-gégész szv.    



ellátása. (Biztosítva  
a fekvı- és járóbeteg-ellátás sz. egységét) 

        
  Belgyógyászat O. 

gasztroenterológus szakorvos 
A m.-körbe tartozó lényeges feladatok: az 
O. profiljába tartozó szakorvosi tev. 
ellátása. (Biztosítva  
a fekvı- és járóbeteg-ellátás sz. egységét) 

– gasztroenterológus szv.   

        
  Radiológia O. 

radiológus szakorvos 
A m.-körbe tartozó lényeges feladatok: az 
O. profiljába tartozó szakorvosi feladatok 
ellátása. 

– radiológus szv.   

        
  Sebészet O. 

sebész szakorvos 
A m.-körbe tartozó lényeges feladatok: az 
O. profiljába tartozó szakorvosi tev. 
ellátása. (Biztosítva  
a fekvı- és járóbeteg-ellátás sz. egységét) 

– sebész szv.   

        
  Szülészeti-nıgyógyászati O. 

szülész-nıgyógyász szakorvos 
A m.-körbe tartozó lényeges feladatok: az 
O. profiljába tartozó szakorvosi tev. 
ellátása. (Biztosítva  
a fekvı- és járóbeteg-ellátás sz. egységét) 

– szülész-nıgyógyász szv. 
– önálló ügyelet ellátása, 
– jó manualitás, 
– jártasság a mőszeres 
diagnosztikában  
és korszerő mőtéttechnikában, 
– határozottság, önálló 
döntésképesség 

  

        
  Taumatológia O. 

traumatológus szakorvos 
A m.-körbe tartozó lényeges feladatok: az 
O. profiljába tartozó szakorvosi tev. 
ellátása. (Biztosítva  
a fekvı- és járóbeteg-ellátás sz. egységét) 

– traumatológus szv.   

        
  Urológia járóbeteg szakellátása 

urológus 
A m.-körbe tartozó lényeges feladatok: 
urológia járóbeteg szakellátás, valamint 
egynapos sebészeti ellátás 

– urológus szv.   

        
***  

        
Kömlıd Község 
Ö. 
2853 Kömlıd, 
Pálóczi u. 21. 

háziorvos 
A m.-körbe tartozó lényeges feladatok: 
– felnıtt és gyermek (vegyes) háziorvosi 
ellátás területi ellátási 
kötelezettséggel,iskola  
és az óvoda I.-ek orvosi feladatainak 
ellátása, hétközi és hétvégi közpi. 
háziorvosi ügyeleti szolgáltatásban való 
részvétel, vállalkozói jogviszony 
keretében (megállapodás szerint), 
– lakosságszám: 1094 fı 

– egyetem, 4/2000. (II. 25.) EüM 
rend. szerinti képesítés, 
– alap szintő MS Office (irodai 
alkalmazások), 
– „B” kategóriás jogosítvány, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– büntetlen elıélet, 
– cs: 3 hónapnál 
nem régebbi e.b., 
– v.-et igazoló okiratok másolata, 
– sz.ö., 

– h: 2013. VII. 15., 
– e.h. 2013. VII. 22., 
– a m.-kör legkorábban  
2013. VIII. 1. napjától  
tölthetı be, 
– szolg. lakás nem biztosított, 
– pályázatok benyújtása: 
postai úton, a pályázatnak a 
Kömlıd Községi Ö. címére 
történı megküldésével (2853 
Kömlıd, Szabadság u. 9.), 
kérjük a borítékon feltüntetni  



– pályázó nyilatkozata arról, hogy 
a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatoknak a pályázati 
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul 

a m.-kör megnevezését: 
„háziorvos”, 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatosan további 
információt Kiss Ferenc 
polgármester ad  
a 06 (30) 6043-188-as 
telefonszámon vagy 
Schvarczné Stieber Rita 
aljegyzı nyújt  
a 06 (20) 470-669-es 
telefonszámon 
– pályázatok benyújtása: 
elektronikus úton Kiss Ferenc 
polgármester részére 
a hivatal@komlod.hu e-mail 
címen keresztül, 
– személyesen: Kis Ferenc 
polgármester vagy 
Schvarczné Stieber Rita 
jegyzı Komárom-Esztergom 
megye,  
2853 Kömlıd, Szabadság u. 
9., 
– a pályázati kiírás további 
közzétételének helye: 
www.komlod.hu,  
24 Óra napilap 

        
Nógrád megye 

        
Pest megye 

        
Cegléd Város Ö. 
Képv.-test. 
2700 Cegléd, 
Kossuth tér 1. 

VII. számú házi gyermekorvosi körzet 
házi gyermekorvos 
– területi ellátási kötelezettséggel, 
– részfoglalkozású iskolaeü. ellátási 
kötelezettséggel, 
– vállalkozási formában,  
– Ö.-i tulajdonú rendelıben (2700 
Cegléd,  
Kárpáti Aurél u. 9.), 
– hétvégén és ünnepnap gyermek 
ügyeletben való részvétellel 

– büntetlen elıélet, 
– a 2000. évi II. törvény,  
a 4/2000. (II. 25.) EüM rend., a 
313/2011. (XII). 23.)  
Korm. rend.-ben foglaltak szerint,  
– az Ö.-tal kötött feladat-ellátási 
szerzıdés szerint, 
– cs: orv. d., 
– gyermek-szakorv.biz. másolat, 
– sz.ö., 
– MOK tagság igazolása, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– eü. alkalmasság igazolása, 
– nyilatkozat arról,  
hogy a pályázat elbírálásában részt 
vevık  
a pályázati anyagot megismerhetik, 
– vállalkozást igazoló dokumentum 
(egyéni vállalkozói igazolvány, 
társas vállalkozás esetén 
cégbírósági bejegyzés, alapító 
okirat másolat), 
– Pest Megyei Kormányhivatal 
Ceglédi Járási Hivatal Járási 
Népegészségügyi I.-e által kiadott 
igazolás a mőködtetési jog 
engedélyezési feltételei 
fennállásról 

– h: a megjelenéstıl számított 
15. nap, 
– e.h. a h: leteltét követı elsı 
Képv.-test. ülés, 
– szolg. lakás kérdése 
személyes egyeztetés tárgya, 
– a praxis betölthetı:  
a pályázati döntést követıen  
a szükséges engedélyek 
birtokában (mőködési 
engedély, praxis engedély, 
feladat-ellátási szerzıdés 
megkötése az Ö. és a 
Szolgáltató között stb.), 
– Cegléd Város Ö. Képv.-test. 
fenntartja magának a jogot, 
hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa 
külön indokolás nélkül, 
– pályázatok benyújtása:  
1 példányban, Cegléd Város  
Ö. Földi László polgármester 
címére (2700 Cegléd,  
Kossuth tér 1.) „VII számú 
házi gyermekorvosi 
pályázat”megjelöléssel, 
– további információ kérhetı  
a 06 (53) 511-437-es 
telefonszámon az eü. 
ügyintézıtıl, 
– a pályázat egyéb 



megjelentetése. 
www.cegled.hu 
aktuális/pályázatok 
www.oali.hu, www.hgye.hu 

        
Somogy megye 

        
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

        
Tolna megye 

        
Szekszárd 
M.j.V. Ö. 
Eü. 
Gondnoksága 
7100 
Szekszárd, 
Vörösmarty u. 5. 

Ifjúsági Orvosi Rendelı 
ifjúsági orvos 
Feladata: 14 év feletti középfokú, nappali 
rendszerő iskolai oktatásban részt vevı 
tanulók megelızı jellegő iskolaeü. orvosi 
ellátása, a tanulók eü. állapotának 
szőrése, követése, sporttal összefüggı 
iskolaeü. feladatok ellátása 

– egyetemi d., 
– iskola egészségtan és 
ifjúságvédelem, belgyógyászat 
vagy csecsemı és 
gyermekgyógyászat szv. – hiteles 
másolatok, 
– e.b., 
– alkalmasságot igazoló okirat 

– b: Kjt. szerint, 
– h: 2013. VII. 22., 
– e.h. 2013. VII. 29., 
– határozatlan idejő 
közalkalmazotti jogviszony, 
– a m.-kör 2013. IX. 1. 
napjától tölthetı be, 
– további információt ad: 
Dölles Lászlóné 
intézményvezetı  
a 06 (74) 511-477-es  
vagy a 06 (30) 458-6344-es 
telefonszámon 

        
Vas megye 

        
Veszprém megye 

        
Balatonfüred Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelıintézete 8230 Balatonfüred, Csárda u.1.) pályázati felhívásai: 
Munkahely és munkakör megnevezése: 
– sebész szakorvos 
– szemész szakorvos 
– házi gyerekgyógyász. 
Pályázati feltételek:  
Valamennyihez: 
– szakorvosi végzettség (bizonyítvány másolatának csatolása); 
– büntetlen elıélet (érvényes hatósági bizonyítvány); 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– mőködési nyilvántartásba vétel fénymásolata; 
– érvényes vállalkozói dokumentumok (bejegyzés, ÁNTSZ engedély stb.) másolata. 
4. Egyéb információk: 
Sebész álláshoz: azonnal betölthetı. 
Szemész álláshoz: szeptembertıl betölthetı. 
Mindkettıhöz: közalkalmazotti-, vállalkozói-,közremőködıi-, illetve szabad foglalkozású formában. 
Házi gyerekgyógyász álláshoz: az állás megegyezés szerinti idıpontban betölthetı. 
A praxis 1000 fıs, területi ellátási kötelezettséggel. Rendelı helyiség megvásárolható. A vegyes Kistérségi Orvosi Ügyeletben 
részt kell venni. Mőködtetés: vállalkozói formában. Praxisjog vonatkozásában egyeztetni: dr. Bacsó Lajossal 06 (20) 464-0724. 
Mindhárom esetben érdeklıdni lehet: dr. Ács Károly igazgatónál 06 (87) 580-884. 
Pályázati határidı: a megjelenéstıl számított 15 naptári napon belül. 
Pályázat beadása: Városi Szakorvosi Rendelıintézet, dr. Ács Károly igazgató fıorvos Balatonfüred, Csárda u.1. 
        

Zala megye 



Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı szerv neve, 
címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        
Károlyi Sándor K. 
fıig.-ja 
1041 Bp., 
Nyár u. 103. 

Élelmezési O. 
osztályvezetı 
Feladatok: az I. Élelmezési  
O.-án vez.-i feladatok ellátása 
m.-köri leírás alapján. Feladatai 
közé tartozik,  
hogy irányítja  
és ellenırzi az Élelmezési  
O. munkáját, kialakítja  
és betartja az I.-i konyha 
mőködtetéséhez szükséges 
szabályokat. Feladatkörébe 
tartozik az I. betegei, 
munkavállalói, illetve külsıs 
fogyasztók étkeztetése. Szervezi 
és irányítja  
az ehhez kapcsolódó áru  
és anyagbeszerzést. Étrendi 
javaslatot állít össze 

– fıiskola, dietetikus, 
– eü. I.-nél mőködtetett diétás 
vagy élelmezési  
O.-on szerzett gy. – legalább 3–5 
év sz. tapasztalat, 
– felhasználói  
szintő MS Windows 
NT/2000/XP, 
– érvényes e.b., 
– e: vez.gy. – legalább  
3–5 év vez.  
tapasztalat, 
– cs: iskolai és szv.-t igazoló 
okiratok másolata, igazolás  
az e.b. kikérésérıl, részletes 
sz.ö., 
– nyilatkozat a pályázati anyag 
elbírálásában részt vevık 
betekintési jogáról  

– b: Kjt. irányadásával, 
– h: 2013. VIII. 14., 
– e.h. 22013. VIII. 21., 
– a pályázatok elbírálása:  
a pályázatok a beérkezés után 
elbírálásra kerülnek,  
ezt követıen az állás azonnal 
betölthetı, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton a K Munkaügyi-  
és Bérgazdálkodási O. címére: 
1047 Bp., Baross u. 69–71.  
 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatban további információt 
Kollerné Szabó Franciska m.-
ügyi-  
és bérgazdálkodási osztályvezetı 
nyújt a  
369-3297/1558-as telefonszámon 

        
***  

        
Szekszárd M.j.V. Ö. 
Eü. Gondnoksága 
7100 Szekszárd, 
Vörösmarty u. 5. 

iskolai védını 
Feladata: 26/1997. (IX. 3.) NM 
rend. 3. számú melléklete szerint 

mindkettıhöz: 
– büntetlen elıélet, 
– cs: védınıi fıiskolai d. 
másolata, 
– e.b. 

– h: 2013. VII. 18. 
– határozott idejő, 2014. IV. 26-
ig tartó közalkalmazotti 
jogviszony, 
mindkettıhöz: 
– b: Kjt. szerint, 
– e.h. a 2013. VII. 26., 
– a m.-kör betölthetı  
2013. VIII. 1. napjától, 
– pályázat közzétételének további 
helye: Tolnai Megyei Extra: 
2013. VII. 4., Szekszárdi 
Vasárnap: 2013. VII. 7., 
– további információ: 
06 (74) 511-477,  
06 (30) 458-6344-es 
telefonszámon Dölles Lászlóné 
intézményvezetıtıl 

        
  iskola védını 

Feladata: 26/1997. (IX. 3.) NM 
rend. 3. számú melléklete szerint 

  – h: 2013. VII. 19., 
– határozott idejő, 2014. VII.  
19-ig tartó közalkalmazotti 
jogviszony 

        
***  

        
Magyarnándor 
Község Ö. 
2694 
Magyarnándor, 
Fı út 88. 

körzeti védını 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– a körzethez tartozó települések: 
Magyarnándor,  

– a feladat ellátásához saját 
gépjármő szükséges, 
– eü. fıiskola védınıi szakán 
szerzett d., 
– büntetlen elıélet, 

– h: 2013. VIII. 31., 
– e.h.: a h: lejártát követı elsı 
Képv.-test. ülésen, 
– az álláshely a pályázat 
elbírálását követıen, 



Debercsény, Becske – felhasználói szintő számítógép 
ismeret, 
– jogosítvány, 
– cs: részletes sz.ö., 
– a v.-et igazoló dokumentumok 
hiteles másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat, mely szerint 
hozzájárul ahhoz,  
hogy a pályázat elbírálásában 
részt vevık  
a pályázati anyagot megismerjék, 
– gépjármővezetıi engedély 
másolata 

megállapodás szerint betölthetı, 
– a mőködés az Ö.-ok által 
biztosított rendelıben történik, 
– pályázatok benyújtása:  
1 példányban, zárt borítékban, a 
borítékra rá kell írni: „Védınıi 
pályázat”, 
– pályázatok benyújtása: Sándor 
István polgármesterhez 
Magyarnándor Község  
Ö. címére (2694 Magyarnándor, 
Fı út 88.), 
– a pályázattal kapcsolatban 
bıvebb felvilágosítás kérhetı 
Sándor Istvántól  
a 06 (35) 572-001,  
a 06 (30) 983-4531-es 
telefonszámon 

        
***  

        
Városi Ö. 
Egyesített  
Gyógyító-Megelızı 
I. 
5200 
Törökszentmiklós, 
Kossuth Lajos út 
126. 

védını (3) – eü. fıiskola védınıi szakán 
szerzett képesítés, 
– büntetlen elıélet, 
– cs: d. vagy annak hiteles 
másolata, 
– részletes sz. és személyes ö., 
illetve az eddigi tev.-ek 
ismertetése, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b. 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstıl számított 30. 
nap, 
– e.h. a h: lejártát követı elsı m.-
napon, 
– határozatlan idejő 
közalkalmazotti jogviszony, 
– foglalkoztatás jellege: teljes m.-
idı, 
– az állás azonnal betölthetı, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Lukács Zsuzsanna Ig. 
fıorvoshoz az I. címére  
(5200 Törökszentmiklós, Kossuth 
Lajos út 126.), 
– t: 06 (56) 590-231 

        
***  

        
Zsadány Község Ö. 
5537 Zsadány, 
Béke u. 82. 

védını 
(5537 Zsadány,  
Béke utca 94.) 
– a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. §-a 
alapján 
Feladatok: 
– a 49/2004 (V. 21.) ESzCsM 
rend. alapján történı feladatok 
ellátása, Zsadány Község 
védınıi körzetében. Az Ö.-tal 
kötött szerzıdésben rögzített 
feltétellel, vállalkozási formában 
vagy közalkalmazotti 
jogviszonyban. 

– fıiskola, védını, 
– védınıi m.-körben szerzett – 
legalább 1–3 év sz. tapasztalat, 
– felhasználói szintő MS Office 
(irodai alkalmazások), 
– „B” kategóriás jogosítvány, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása, 
– büntetlen elıélet, 
cselekvıképesség, 
– beleegyezı nyilatkozat, hogy a 
pályázati elbírálásban részt 
vevık megismerhessék a 
pályázati anyag tartalmát, 
nyilatkozat arról, hogy a 
személyét érintı kérdés 
tárgyalásakor nyílt vagy zárt 
ülést kér 

– b: Kjt. rendelkezéseinek 
irányadásával, 
– h: 2013. VIII. 5., 
– e.h. 2013. IX. 2., 
– a pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a pályázatról  
a Képv.-test. dönt a h: lejártát 
követı 30 napon belül, 
– a közalkalmazotti jogviszony 
idıtartama: határozatlan idejő 
közalkalmazotti jogviszony, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes 
m.-idı, 
– a m.-kör a pályázatok 
elbírálását követıen azonnal 
betölthetı, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton, a pályázatnak Zsadány 
Község Ö. címére  
(5537 Zsadány, Béke utca 82.) 
történı megküldésével.) Kérjük a 
borítékon feltüntetni  
a pályázati adatbázisban szereplı 



azonosító számot: 826-2/2013., 
valamint a m.-kör megnevezését: 
„Védınıi feladatok ellátása”. 
Személyesen: Dudás Árpád, 
Békés megye, 5537 Zsadány, 
Béke utca 82., 
– a pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje: 
KÖZIGÁLLÁS: 2013. VII. 5.,  
a pályázati kiírás közzétevıje  
a KIH. A pályázati kiírás  
a munkáltató által a KIH részére 
megküldött adatokat tartalmazza, 
így annak tartalmáért a pályázatot 
kiíró szerv felel, 
– további információ: Dudás 
Árpád, 06 (66) 497-012-es 
telefonszámon 

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött 
vezetıi és egyéb állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör megnevezése Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 
információk 

        
A Heim Pál Gyermekkórház (1089 Budapest, Üllıi út 26.) pályázatot hirdet Informatikai Osztályra  osztályvezetı (vezetıi 
megbízással) beosztás betöltésére. 
Feladat: az Informatikai Osztály vezetése, tevékenységének irányítása. A Kórház informatikai rendszereivel kapcsolatos 
üzemeltetési, fejlesztési, integrációs és támogató funkciók szervezése, koordinálása. A Kórház informatikai rendszerei folyamatos, 
stabil, megbízható és biztonságos üzemeltetésének biztosítása. Informatikai adatbiztonság fejlesztése, megvalósulásának 
felügyelete. Informatikai szabályozások, folyamatok aktualizálása/kidolgozása, bevezetése, fejlesztése, mőködtetése, karbantartása. 
Javaslattétel a szükségessé váló, illetve a stratégiai célok eléréséhez szükséges informatikai fejlesztésekre, beszerzésekre. Az 
egészségügyben releváns jelentések elkészítésének informatikai támogatása. 
Feltétel: 
– felsıfokú szakirányú végzettség; 
– informatikai fejlesztés/üzemeltetés területén szerzett több éves gyakorlat; 
– egészségügyi intézményben, kórházi rendszerek szerver oldali üzemeltetésében szerzett tapasztalat; 
– középfokú „C” típusú angol nyelvvizsga 
Elıny: 
– vezetıi tapasztalat; 
– web-es környezetben szerzett rendszerfejlesztési tapasztalatok (Java, PHP, Perl); 
– MS alapú technológiák magas szintő ismerete; 
– tárgyalási szintő angol nyelvtudás; 
– költségvetési intézménynél munkaügyi, személyügyi területen szerzett tapasztalat. 
A pályázathoz csatolandó: 
– motivációs levél; 
– a végzettséget, képesítéseket igazoló okiratok másolata; 
– fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz; 
– rövid vezetési és szakmai koncepció; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– nyilatkozat, mely szerint a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti. 
Bérezés: a Kjt. alapján, megegyezés szerint. 
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követı 15. nap. 
A pályázatot Tóth Katalin humánerıforrás gazdálkodási osztályvezetınek címezve (1089 Budapest, Üllıi út 86.) egy példányban 
kell benyújtani. 
Az állás a pályázat elbírálását követıen, 2013. augusztus 1-jétıl betölthetı. 
        



***  
        
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Hetényi Géza 
K-R. 
fıig.-ja 
5000 Szolnok, 
Tószegi út 21. 

Kórházüzemeltetési és Energiagazdálkodási O. 
osztályvezetı 
Ellátandó feladat: 
– a K. üzemeltetési és Energiagazdálkodási O. munkájának 
szervezése, ir.-a, ellenırzése, a feladatok ellátásához 
szükséges források biztosítása. Mőszaki területek 
mőködésének megszervezése, a jogszabályok, elıírások 
érvényesítése, a szükséges szabályzatok elkészítése.  
A mőszaki fejlesztési koncepció kialakítása,  
a fejlesztési feladatok elvégzése. Külsı szolgáltatóval ellátott 
karbantartási feladatok költségvetésének felülvizsgálata, az 
elvégzett feladatok elvégzésének  
sz. ellenırzése. Energiagazdálkodás területén feladata  
az energiaellátás feltételeinek biztosítása, karbantartás, 
hibaelhárítás. Elıírásoknak megfelelı klimatikus viszonyok 
megteremtése,  
az energetikai berendezések üzemeltetése 

– egyetem, 
– szakirányú szk., 
– legalább 1–3 éves 
vez.gy, 
– legalább 3 éves 
sz.gy., 
– büntetlen elıélet, 
– e: mőszaki 
ellenıri képesítés, 
építımérnöki 
képesítés. 
– cs: 2 példányban: 
– iskolai v.-et 
igazoló okl. 
másolata, 
– szk.-t igazoló 
oklevel(ek) 
másolata, 
– vez. elképzelését 
bemutató program, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat a 
személyes adatok 
kezelésére 
vonatkozóan 

– b: megállapítása közös 
megegyezéssel a Kjt. 
alapján, 
– vez. pótlék az 
illetménypótlék alap 
100%-a, 
– igény esetén szolg. 
lakás biztosított, 
– h: 2013. VII. 15., 
– e.h: a h.-t követı  
10 m.-napon belül, 
– a pályázati 
meghallgatásról és az 
eredményrıl a pályázó 
írásban értesítést kap, 
– a pályázatot az erre a 
célra összeállított 
elıkészítı bizottság 
véleményezi, 
– határozatlan idejő 
közalkalmazotti 
kinevezéssel, 
– a vez.-i megbízás 5 évre 
szól, 
– az állás a pályázatok 
elbírálását követıen 
azonnal betölthetı, 
– pályázatok benyújtása: 
írásban, dr. Bene Ildikó 
fıig. részére a K. címére  
(5000 Szolnok, Tószegi 
út 21.) 

 


