
Általános tudnivalók 

2013. EüK. 17. szám pályázati felhívás (hatályos: 2013.11.28 - ) 

Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 

A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetőség érdekében táblázatos 
formában közöljük. Kérjük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe, hogy a 
rovatok csak a legszükségesebb információk közlésére adnak lehetőséget. A hirdetményeket 
külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további közlésre 
csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati 
hirdetményeket közvetlenül a Szerkesztőségnek 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 Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347. 

A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni. 

Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből 
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 előírások). 

A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy 
alkalommal van lehetőség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, 
amelyről 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 határidő kezdő időpontjának a hirdető a megjelenés melyik helyét tekinti. 
Eltérő közlés hiányában a pályázati határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az 
Egészségügyi Közlönyben való megjelenés. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
honlapján is megjelenő hirdetések esetén a honlapon feltüntetett határidők az 
irányadók, eltérő közlés esetén is. 

Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján 
történik. 

A Szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy 
félreérthető módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges 
hibákért felelősséget nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy 
hirdetéseiket ne kézírásos formában juttassák el a Szerkesztőség részére. Az 
olvashatatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem vállaljuk. 

Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a 
Szerkesztőség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának 
időpontjáig. 



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: = előnyben részesül 
e. b. = erkölcsi bizonyítvány 
e. h.: = elbírálási határidő 
eü. = egészségügyi 
f: = telefax 
főig. = főigazgató 
Főv. = főváros(i) 
gy. = gyakorlat 
gyt. = gyógyszertár 
h: = pályázati határidő 
I. = intézet vagy intézmény 
Ig. = igazgató 
ig. = igazolvány 
ir. = irányítás(a)(i) 
Képv.-test. = képviselő-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 vételéről szóló igazolvány 
OEP = Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
orv. = orvos(i) 
Ö. = önkormányzat 
P. H. = polgármesteri hivatal 
R. = rendelőintézet 
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 működési 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. = vezetői/vezetési gyakorlat 
vizsg. = vizsgálat 

Az emberi erőforrások minisztere 
pályázati felhívása 

Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. 
§ és 7. §-a, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény (továbbiakban: Mt.) 
208–211. §-ai alapján az:  

Országos Vérellátó Szolgálat 
1113 Budapest, Karolina út. 19–21. 

főigazgatói 
munkakörének 

munkaviszony keretében, a vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések szerinti 
betöltésére.  

Az Országos Vérellátó Szolgálat ellátja az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, 
az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a várólista 
alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló a 287/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben foglalt feladatokat. Feladata az ország egész területén biztosítani a vérellátás 
megtervezését és megszervezését, az egészségügyi intézmények vér és vérkészítményekkel 
való ellátását. Működteti a központi várólistát. A szervdonáció és a szervdonációhoz 
kapcsolódó szövetdonáció szervezésével összefüggő koordinációs tevékenységet végez. 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:  

– a munkaviszony létesítése, megszüntetése, vezetői megbízás adása és visszavonása 
tekintetében az egészségügyért felelős miniszter, 

– egyéb munkáltatói jogok tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériumának hatályos és 
irányadó szervezeti és működési szabályzatában foglaltak az irányadóak. 

Munkakör: főigazgató. 

A jogviszony időtartama: 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. 

A munkakör betöltésének kezdő napja várhatóan: a pályázat elbírálását követően 
leghamarabb 2013. december 31.  



Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

Főigazgató feladatai: az Országos Vérellátó Szolgálat tevékenységének tervezése, 
szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Munkavégzés helye: 1113 Budapest, Karolina út 19–21. 

Munkabér és egyéb juttatások: a főigazgató munkabére az Mt. rendelkezéseinek 
megfelelően, az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével kerül 
megállapításra.  

Pályázati feltételek (a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési 
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 
eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 1. 
§-a és 6. §-a alapján: 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség (a diplomák és képesítések 
kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, külföldi államban 
kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltől függően – magyar hatósági bizonyítvány 
csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek való 
megfeleltetés igazolása), amely képesítési feltétel alól az EüM rendelet 1. § (2) bekezdése 
alapján felmentés adható, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, amely alól az EüM 
rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a 4. §-ban foglaltak szerint felmentés adható abban az 
esetben, ha a pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek – a kinevezés 
(megbízatás) adásától számított – öt éven belül történő megszerzését, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat, amely alól az EüM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján 
felmentés adható, 

– magyar állampolgárság, 

– cselekvőképesség, 

– büntetlen előélet, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről 2007. évi CLII. törvény alapján. 

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások: 

–részletes szakmai önéletrajz, fényképpel, 

– motivációs levél, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött 
munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás), 



– végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet – amennyiben rendelkezik vele – igazoló 
okiratok másolatai, 

– az előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása, (vezetői gyakorlatként vezetői 
vagy magasabb vezetői (közép- vagy felsővezetői) gyakorlat egyaránt elfogadható; annak 
igazolása történhet vezetői beosztásra, valamint annak időtartamára történő hivatkozással 
kiadott munkáltatói igazolás hiteles másolatával), 

– amennyiben a pályázó élni kíván az EüM rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 
mentesítés lehetőségével, akkor a pályázónak a pályázati feltételek alóli felmentésére irányuló 
írásbeli nyilatkozata, 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, illetve pályázati anyagának a 
véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához hozzájárul, 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: idegen nyelv ismerete. 

Pályázati határidő: 2013. december 21. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján megjelent: 2013. november 21-én. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban az emberi erőforrások 
miniszterének címezve az Emberi Erőforrások Minisztériuma Személyügyi Főosztályára 
(1051 Bp., Arany J. u. 6–8.), a borítékon „Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói 
pályázata” megjelöléssel kell személyesen benyújtani dr. Palik Tímea részére, munkaidőben 
hétfőtől–csütörtökig 8.00–16.30-ig, pénteken 8.00–14.00- ig. 

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében 
foglaltaknak és a Rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázót a 
benyújtási határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg, a 
munkáltatói jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati 
határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a jogviszony létesítéséről.  

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül. 

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az 
általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási 
határidejétől számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

– Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja 

– Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapja. 

Pályázati hirdetmények egyetemi oktatói, 
illetve egyetemi intézményekben betölthető egyéb állásokra 



A pályázatot 
meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és 
munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 
információk 

        
A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) főigazgató főorvosa a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a 
alapján pályázatot hirdet a Kiemelt Hotelszolgálat I. profilvezető főorvos beosztás ellátására 
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői 
megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a Kiemelt Hotelszolgálat I. szakmai munkájának 
tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltétel: 

– belgyógyász szakvizsga; 

– kardiológiai szakvizsga; 

– vezetői gyakorlat; 

– egészségi alkalmasság; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– VIP ellátásban szerzett gyakorlat; 

– szívultrahangban való jártasság. 

A pályázathoz csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is); 

– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– szakmai, vezetői koncepció; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– határozat a működési nyilvántartásba vételről; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik személlyel és a 
pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik. 

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

A pályázat benyújtási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján 



történő 2013. december 4-ei megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül. 

Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követően azonnal. 

A pályázatot Prof. Dr. Bedros J. Róbert Ph.D. főigazgató főorvos, főtanácsos részére kell 
benyújtani. 

Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16. 

*** 

A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) főigazgató főorvosa a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a 
alapján pályázatot hirdet a Kiemelt Hotelszolgálat I. profilvezető helyettes főorvos beosztás 
ellátására. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: Kiemelt Hotelszolgálat I. szakmai munkájában 
való részvétel a profilvezető főorvos irányítása mellett. 

Pályázati feltétel: 

– belgyógyász szakvizsga; 

– egészségi alkalmasság; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– VIP ellátásban szerzett gyakorlat; 

– szívultrahangban való jártasság, 

– kardiológus szv., 

– gastroenterologiai szv. 

A pályázathoz csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is); 

– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– határozat a működési nyilvántartásba vételről; 



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

A pályázat benyújtási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján 
történő 2013. december 4-ei megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül. 

Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követően azonnal. 

A pályázatot Prof. Dr. Bedros J. Róbert Ph.D. főigazgató főorvos, főtanácsos részére kell 
benyújtani. 

Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16.  

*** 

A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) főigazgató főorvosa a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a, 
továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet és a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési 
követelményeiről, a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási 
szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján pályázatot hirdet a Gyógyszertár 
állományába intézeti főgyógyszerész beosztás ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti 
kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a kórház gyógyszertárának és a közforgalmú 
Forrás Patika hatályos jogszabályok szerinti irányítása, a gyógyszerellátás szervezése, a 
gyógyszerbeszerzések szakmai és gazdálkodási előkészítése, az intézeti gyógyszer 
keretgazdálkodás szervezése, koordinálása. 

Pályázati feltétel: 

– gyógyszerész egyetemi diploma; 

– kórházi szakgyógyszerész szakvizsga; 

– legalább 5 éves intézeti gyógyszertári gyakorlat; 

– 5 éves vezetői gyakorlat. 

Előnyt jelent: 

– egészségügyi menedzsment képesítés; 

– közforgalmú gyógyszertári gyakorlat. 

A pályázathoz csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is); 



– diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– szakmai, vezetői koncepció; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– határozat a működési nyilvántartásba vételről; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik személlyel és a 
pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik; 

– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 

A pályázat benyújtási határideje: a KIH honlapján történő 2013. december 4-ei megjelenéstől 
számított 30 nap. 

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

A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül. 

Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követően azonnal. 

A pályázatot Prof. Dr. Bedros J. Róbert Ph.D. főigazgató főorvos, főtanácsos részére kell 
benyújtani. 

Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16. 
        

*** 
        
Soproni Erzsébet 
Oktató Kórház és 
Rehabilitációs 
Intézet 
fő.-Ig.-ja 
9400 Sopron, 
Győri u. 15. 

t.: 06 (99) 514-
249. 

Belgyógyászati 
összevont osztály 
belgyógyász 
szakorvos 

valamennyihez: 
– általános orv. d.; 
szakirányú 
szakképesítés, 
– eü. alkalmasság, 
– büntetlen előélet 
– cs: részletes sz.ö., 
– -iskolai v.-et, szk.-t 
igazoló okiratok 
másolata; 
– OONYI. másolata  
(alapnyilvántartás); 
– MOK tagság 
igazolása; 
– működési 
nyilvántartásba vétel 
igazolása; 
– 1 hónapnál  
nem régebbi e.b.; 
– nyilatkozat, melyben 
hozzájárul ahhoz, hogy 

– b: Kjt. ill. megegyezés 
szerint, 
– h: a KIH honlapján való 
megjelenéstől számított  
30 nap, 
– e.h.: a h. lejártát követő  
30 napon belül, 
– a meghirdetett álláshellyel 
kapcsolatban részletes 
információt dr. Molnár 
Ágnes főig.-tól lehet kérni  
a 06 (99) 514-249-es 
telefonszámon, 
– pályázatok benyújtása  
6 példányban: dr. Molnár 
Ágnes főig. részére a K. 
címén 
– pályázat további 
közlésének helye és 
időpontja:  
2013. december 5. 



a pályázat elbírálásában 
részt vevők a pályázati 
anyagot megismerhetik 

– www. 
sopronigyogykozpont.hu, 
– www.gyemszi.hu, 
– www.kozigallas.hu 

        
  Mozgásszervi  

Rehabilitációs 
osztály 
reumatológus 
szakorvos 
mozgásszervi 
rehabilitációs 
szakorvos 

    

        
*** 

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

Pszichiátriai O. 
orvos, szakorvos 

– pszichiátria szk. 
(lehet szv. előtt álló is), 
– cs: pályázat, 
önéletrajz 

– b: Kjt. szerint, 
valamennyihez: 
– h: a megjelenéstől 
számított 30 nap, 
– pályázat benyújtása:  
dr. Reiber István orv.-Ig.-
hoz a K. címére  
(8000 Székesfehérvár, 
Seregélyesi u. 3.) 

        
  Gyermeksebészeti 

O. 
szakorvos 

– gyermeksebész szk., 
– e: több éves sz.gy., 
– cs: pályázat, 
önéletrajz, 

– b: Kjt. szerint 

        
  Ortopédia- 

Traumatológia O. 
orvos, szakorvos 

– ortopédia-
traumatológia szk., 
– e: több éves sz.gy., 
– cs. pályázat, 
önéletrajz 

– b: Kjt. szerint 

        
  Szemészeti O. 

szakorvos 
– szemészet szk. (lehet 
szv. előtt álló is) 
– cs: pályázat, 
önéletrajz 

– b: Kjt. szerint 

        
  I. Belgyógyászati 

O. 
orvos, szakorvos 

– belgyógyász szk., 
gasztroenterológia szk. 
(lehet szv. előtt álló i), 
– cs: pályázat, 
önéletrajz 

– b: Kjt. szerint 

        



  II. Belgyógyászati 
O. 
szakorvos 

– nephrológiai szk., 
(lehet szv. előtt álló is), 
– cs: pályázat, 
önéletrajz 

– b: Kjt. szerint 

        
  Infektológiai O. 

orvos, szakorvos 
– infektológia szk., 
– cs: pályázat, 
önéletrajz 

– b: Kjt. szerint 

        
  Pulmonológiai O. 

szakorvos 
– tüdőgyógyász szk. 
(lehet szv. előtt álló is), 
– cs. pályázat, 
önéletrajz 

– b: Kjt. szerint 

        
  Szülészet-

Nőgyógyászat 
szakorvos 

– szülészet-
nőgyógyászat szk. 
(lehet szv. előtt álló is), 
– cs: pályázat, 
önéletrajz 

– b: Kjt. szerint 

        
  Csákvári 

Gyógyintézet 
Krónikus 
Belgyógyászati O. 
szakorvos 

– belgyógyászati szk. 
(lehet szv. előtt álló is), 
– cs. pályázat, 
önéletrajz 

– b: Kjt. szerint, 
– lakhatási lehetőség 
biztosított 

        
  Csákvári 

Gyógyintézet 
Krónikus 
Pulmonológiai O. 
szakorvos 

– tüdőgyógyász szk. 
(lehet szv. előtt álló is), 
– cs: pályázat, 
önéletrajz 

– b: Kjt. szerint, 
– lakhatási lehetőség 
biztosított 

        
  Sürgősségi 

Betegellátó O. 
orvos, szakorvos 

– belgyógyászat, 
aneszteziológiai és 
intenzív terápiás szv., 
oxyológia, sürgősségi 
orvostan szv. 
bármelyike előny (lehet 
szv. előtt álló is), 
– cs: pályázat, 
önéletrajz 

– b: kiemelt 

        
  Intenzív 

Betegellátó 
orvos, szakorvos 

– belgyógyászat, 
aneszteziológiai és 
intenzív terápiás szv. 
bármelyike előny (lehet 
szv. előtt álló is), 
– cs: pályázat, 
önéletrajz 

– b: kiemelt 



        
  Haematológiai O. 

orvos, szakorvos 
–szk. (lehet pályakezdő 
is), 
– cs: pályázat, 
önéletrajz 

– b: Kjt. szerint 

        
  Urológiai O. 

orvos, szakorvos 
– szk. (lehet pályakezdő 
is), 
– cs: pályázat, 
önéletrajz 

– b: Kjt. szerint 

        
  Sebészeti O. 

orvos, szakorvos 
– szk. (lehet pályakezdő 
is), 
– cs. pályázat, 
önéletrajz 

– b: Kjt. szerint 

        
  Onkológiai O. 

orvos, szakorvos 
– szk. (lehet pályakezdő 
is), 
– cs: pályázat, 
önéletrajz 

– b: Kjt. szerint 

        
  Érsebészeti O. 

orvos, szakorvos  
– szk. (lehet pályakezdő 
is), 
– cs: pályázat, 
önéletrajz 

– b: Kjt. szerint 

        
  Fül-Orr-Gégészeti 

és Fej-
Nyaksebészeti O. 
orvos, szakorvos  

– szk. (lehet pályakezdő 
is), 
– cs: pályázat, 
önéletrajz 

– b: Kjt. szerint  

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetői 
és orvosvezetői állásokra 

A pályázatot 
meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és 
munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 
információk 

        
A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- 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 Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Mt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban. Kjt. Vhr.) 4. § és 7. §-ban meghatározottak szerint, és a gyógyintézetek 
vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás 
betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM 
rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 1. § és 6. § alapján pályázatot hirdet: Szent Margit Kórház 
(1032 Budapest, Bécsi út 132.) főigazgatói (intézményvezetői) feladatok munkaviszony keretében 



történő ellátására.  

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

Munkakör: főigazgató. 

A jogviszony időtartama: 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. 

A munkakör betölthetőségének kezdő napja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója 
döntését követően, leghamarabb 2014. január 1. napja. 

A főigazgató feladata: az önálló költségvetési szervként működő intézmény teljes munkaidőben 
történő vezetése. Ennek keretében a jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító 
okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt 
álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az intézmény számára kitűzött feladatok a 
jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény érdekeinek megfelelően teljesüljenek. 

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

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

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; 

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása; 

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési 
tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi 
szolgáltatások folyamatos ellenőrzése; 

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

– a Térségi Igazgatóság és a GYEMSZI Intézményfelügyeleti és Műszaki Igazgatóságával való 
együttműködés; 

– a szervezeti és működési szabályzat elkészítése és a kötelezően előírt szabályzatok, továbbá az 
intézmény működését segítő 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; 

– minőségirányítási rendszer működtetése; 



– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése. 

Munkabér: a főigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint, az egészségügyi 
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.  

Pályázati feltételek: a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési 
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 
eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettséggel1; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel; 

– legalább ötéves vezetői gyakorlattal2 rendelkezik; 

valamint: 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség. 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. §-a 
értelmében a főigazgató egészségügyi szolgáltatónál más vezetői megbízatást nem tölthet be, és 
egészségügyi tevékenységet csak a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység gyakorlási 
jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója előzetes 
engedélyében foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy a főigazgató ezen tevékenysége 
semmilyen formában nem akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott munkaköre 
munkaidőben történő ellátását. 

A főigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 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 letölthető – 
fényképes, szakmai adatlap; 

– motivációs levél; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 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 véleményezők és a döntéshozók 



részére történő sokszorosításához, továbbításához; 

– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása3. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– több típusú kórházban vezetői tapasztalat; 

– orvosi szakvizsga megléte; 

– idegen nyelv ismerete; 

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat; 

– széles körű informatikai ismeretek. 

A pályázat benyújtásának határideje: a KIH honlapján történő megjelenést követő 30. nap. 

A pályázati kiírás közzétételének ideje, helye: 2013. november 4. 

A pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi Közlönyben, valamint a KIH és a GYEMSZI 
honlapján. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség– és Szervezetfejlesztési 
Intézet (1525 Budapest 114. Pf. 32.) címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot „GYEMSZI/BP/SZMK/01”, 
valamint a munkakör megnevezését: „Főigazgatói pályázat: Szent Margit Kórház” 

és 

elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek 
képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat 
részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetői 
beosztások pályázati eljárás során tölthetők 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 bizottság tagjai a Kjt. Vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek. A főigazgatót az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a GYEMSZI főigazgatója javaslatára az 
emberi erőforrások minisztere nevezi ki.  



A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejétől 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 határidejétől 
számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 
        

*** 
        
A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ főigazgatója pályázatot hirdet 
az Intézet III. Krónikus Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi állására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól. 

Munkavégzés helye: 1074 Budapest, Szövetség utca 14–16. (Szövetség utcai telephely). 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály 
munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. 

Illetménye: a Kollektív Szerződés alapján. 

Pályázati feltétele: 

– szakirányú szakképesítés; 

– belgyógyászat, geriátria, mozgásszervi rehabilitációs szakképesítés; 

– 5 év feletti, a szakterületen szerzett gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– vezetői gyakorlat; 

– felhasználói szintű informatikai jártasság. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 



– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

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

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. január 2. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 10. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, dr. Sásdi Antal főigazgatóhoz (1076 Budapest, 
Péterfy Sándor utca 8–20.). 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
honlapján: 2013. november 11. 
        

*** 
        
A Józsefvárosi Egészségügy Szolgálat pályázatot hirdet tüdőgyógyász gondozóvezető főorvos 
beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: 1089 Budapest, Korányi Sándor utca 3/A. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: tüdőgyógyász 
szakgondozóban szakorvosi és gondozóvezetői 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, tüdőgyógyász szakvizsga; 

– 5 év feletti szakorvosi tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– legalább 10 éves szakorvosi tapasztalat. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; 

– EEKH által kiadott érvényes működési kártya másolata; 

– érvényes MOK-kártya másolata. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2014. január 1. napjától 
tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 16. 

A pályázat a közigállás honlapján 2013. november 25-től december 16-ig lesz látható. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Egészségügy Szolgálat címére történő megküldésével 
(1084 Budapest, Auróra utca 22–28.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: P/26/2013 , valamint a beosztás megnevezését: „Tüdőgyógyász 
szakorvos”; 

vagy 

– elektronikus úton dr. Bakó Erika orvosigazgató részére az orvosigazgatosag@jeszrend.hu e-
mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.jeszrend.hu. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az állás betöltéséhez – 3 hónapnál 
nem régebbi – erkölcsi bizonyítvány szükséges. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, 
hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. A 
pályázati anyagok az Intézmény Humánpolitikai Osztályán átvehetőek. Amennyiben a pályázatok 
kilencven napon belül nem kerülnek átvételre, azok a törvényi rendelkezés alapján 
megsemmisítésre kerülnek. 
        

*** 
        
A Vaszary Kolos Kórház (Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény  
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény Sürgősségi Betegellátó Osztályán sürgősségi 
orvostan szakorvos  



(osztályvezető főorvosi megbízással) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Sürgősségi Betegellátó Osztály. Komárom-
Esztergom megye, 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a Sürgősségi Betegellátó Osztály működtetése, 
szoros együttműködésben az osztályok orvos szakmai vezetőivel. A szakmai elvárásoknak 
megfelelően, a költséghatékonyság szempontjait figyelembe véve fejleszti a sürgősségi 
betegellátás minőségét. Fejlett kommunikációs stratégiát alkalmaz a munkatársakkal, betegekkel, 
valamint hozzátartozókkal. Olyan sürgősségi orvostan szakvizsgával rendelkező, a sürgősségi 
betegellátás iránt elkötelezett kollégák jelentkezését várjuk, akik a kiemelt juttatásért cserébe 
vállalják, hogy egy fiatalos, dinamikus csapat tagjaként részt vesznek az osztály további 
fejlesztésében, valamint az ehhez szükséges szakmai, képzési feladatok ellátásában is. 

Illetmény és juttatások: megállapodás szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– sürgősségi orvostan szakvizsga; 

– büntetlen előélet; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– személyi és foglalkoztatási adatok; 

– diploma, szakorvosi bizonyítvány másolata; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– működési nyilvántartás igazolása; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba 
beletekinthetnek és véleményezhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal. 

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



A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 3 munkanap. 

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, a Vaszary Kolos Kórház, 
Esztergom címére (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.). A pályázattal kapcsolatos további 
információ dr. Kanász Gábor Imre főigazgató főorvostól kérhető a 06 (30) 948-5538-as 
telefonszámon.  
        

*** 
        
A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 
orvosigazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1. 

Feltételek: 

– orvosi diploma; 

– szakorvosi képesítés; 

– szakmai minősítés (PhD, habilitáció); 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat; 

– számítógép felhasználó szintű ismerete; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– idegen nyelv ismerete. 

Előnyt jelent: 

– egészségügyi (szak)menedzser végzettség, vagy egészségügyi menedzser szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítés, vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési 
szakon szerzett képesítés; 

– rehabilitációs területen szerzett gyakorlat, szakvizsga; 

– járóbeteg szakrendelés vezetésében, illetve egészségügyi intézmény szakmai vezetésében 
szerzett tapasztalat. 

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

– Orvosszakmai irányelvek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé 
váló intézkedések megtétele. Az intézmény fekvő- és járóbeteg-ellátásának orvos-szakmai 



felügyelete, irányítása, ellenőrzése. Felelős vezetés a jogszabályban meghatározottak szerinti 
szakszerű működéshez, magas színvonalú orvosszakmai munka tervezése, biztosítása, szervezése, 
ellenőrzése, szakorvosi feladatok ellátása, a szakrendelőben nyújtott orvosi tevékenység 
felügyelete, és a tevékenységek összehangolása. 

– Az SZMSZ-ben meghatározottak szerint az intézményben nyújtott orvosi, gyógyszerészi és 
higiénés tevékenység felügyelete, összehangolása. A kórház szakmai programjának és fejlesztési 
koncepciójának elkészítése. Figyelemmel kíséri az osztályok teljesítményének alakulását, 
beszámolási kötelezettséggel bír a főigazgató felé. Felügyeli a kórház kontrolling tevékenységét 
és kapcsolattartás az orvosszakmai szervezetekkel, egyetemekkel, szakmai kollégiumokkal.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat 
véleményezésében és elbírálásában részt vevők megismerhetik; 

– orvosi-szakmai program, vezetői elképzelések; 

– érvényes Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolás; 

– érvényes működési engedély. 

Illetmény és juttatások: az orvosigazgató munkabére a Mt., illetve az egészségügyi intézmény 
költségvetésének figyelembevételével kerül megállapításra. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 30. 12.00 óráig. 

A pályázatok benyújtásának módja, helye: személyesen vagy postai úton. A pályázat 
benyújtásának helye: 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1., titkárság. 

A pályázat elbírálásának időpontja: 2014. január 13. 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2014. január 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: a kórház honlapján. 

*** 

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. pályázatot hirdet ápolási 
igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére 



Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1. 

Feltételek: 

– főiskolai/egyetemi egészségügyi végzettség, diplomás ápolói, intézetvezetői vagy egyetemi 
okleveles ápolói képesítés; 

– legalább 3 év vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– idegen nyelv ismerete. 

Előnyt jelent: 

– oktatási, képzési területen szerzett tapasztalat; 

– az egészségügy finanszírozásának ismerete; 

– intézményi gazdálkodás területén szerzett gyakorlat; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az ápolási 
igazgató feladatkörébe tartozik a főigazgató közvetlen irányítása mellett, a gyógyintézet által 
nyújtott ápolási tevékenységek összehangolása; a kórházi ápolási dokumentáció szabályszerű 
vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának felügyelete. A betegjogok érvényesülésének 
folyamatos figyelemmel kísérése. A betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való 
közreműködés. A betegjogi képviselővel a kapcsolattartás. 

A gyógyintézet higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése. A házirendben foglalt 
rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése. A szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott további feladatok ellátása  

Az intézmény fekvő- és járóbeteg ellátásának ápolásszakmai felügyelete, irányítása, ellenőrzése 
és az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, költséghatékony gazdálkodás 
megvalósítása és betartása az ápolás területén. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– személyi adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz; 

– vezetői állással kapcsolatos szakmai elképzelések; 



– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat 
véleményezésében és elbírálásában részt vevők megismerhetik. 

Illetmény és juttatások: az ápolási igazgató munkabére a Mt., illetve az egészségügyi intézmény 
költségvetésének figyelembevételével kerül megállapításra. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 30. 12.00 óráig. 

A pályázatok benyújtásának módja, helye: személyesen vagy postai úton. A pályázat 
benyújtásának helye: 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1., titkárság. 

A pályázat elbírálásának időpontja: 2014. január 13. 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2014. január 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: a kórház honlapján. 
        

*** 
        
A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház pályázatot hirdet Invazív Mátrix Sebészeti Részleg 
osztályvezető főorvosi állására. 

A vezetői megbízás határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 1. 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: a Sebészeti Részleg munkájának megszervezése, 
zavartalan működésének irányítása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– általános sebészet szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat, illetve 3–5 év vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos fokozat; 



– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló okiratok, oklevelek másolata; 

– szakmai, vezetői elképzelések; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési nyilvántartási igazolás másolata; 

– MOK tagságot igazoló kártya másolata; 

– publikációs jegyzék; 

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagok a bírálatban részt vevők 
megismerjék, véleményezzék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. január 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 10. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 30. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház címére 
(6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart  
L. u. 1.), a borítékon feltüntetve a munkakör megnevezése: „Osztályvezető főorvos”. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.halasi-korhaz.hu, KIH honlapján. 
        

*** 
        
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház főigazgatója pályázatot hirdet osztályvezető főorvosi állás 
betöltésére, Intézetünk Bőrgyógyászati Osztályára. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/főorvos munkakörre és 
határozott idejű vezetői megbízásra szól. 

Pályázati feltételek: 

– bőrgyógyászat szakvizsga; 

– legalább tíz éves, a szakterületen szerzett gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat; 



– tudományos munkásság. 

Előnyt 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; 

– működési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– kamarai tagsági igazolás; 

– három 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 vevők megismerhetik; 

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

Feladat: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működtetése. 

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

Pályázati határidő: a megjelenést követő 30. nap. 

A pályázat benyújtása: dr. Trombitás Zoltán főigazgató, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 
Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 nap. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 
        

*** 
        
A Mohácsi Kórház pályázatot hirdet a Neurológiai Osztály osztályvezető főorvosi vezetői 
beosztás betöltésére. A Kjt. 20/B. §  



(2) bekezdése alapján csak az kaphat vezetői megbízást, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.  

A közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidőre, határozatlan időtartamra szól. 

A vezetői megbízás 5 éves határozott időre szól. 

Feladat: a neurológiai szakorvosi munkakörbe tartozó feladatok (járó- és fekvőbeteg-szakellátás) 
mellett ellátja a neurológiai osztály osztályvezető főorvosi feladatait, így különösen vezeti, 
irányítja, koordinálja és ellenőrzi az osztály betegellátó munkáját, ellátja a vezetése alatt álló 
dolgozók szakmai felügyeletét, irányítja, koordinálja, ellenőrzi tevékenységüket, a főorvosi vizitet 
megtartja, megszervezi a szakterület ügyeleti, készenléti rendjét, folyamatosan ellenőrzi a 
szakterület dokumentációit, ellátja az osztály működéséhez szükséges humánpolitikai és egyéb 
szervezési feladatokat 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) szabályai, valamint a kórház vezetőségével folytatott egyeztetések szerint 
kiemelt bérezés. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– neurológiai szakvizsga; 

– legalább 5 év neurológiai szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– vezetői tapasztalat. 

A pályázathoz csatolandó: 

– önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai; 

– működési nyilvántartásba vétel érvényességének igazolása; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása; 

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

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2014. február 1. 



Pályázati benyújtásának határideje: 2013. december 20. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Kórház címére, 
Tompity Judit nevére történő megküldésével (7700 Mohács, Szepessy tér 7.) vagy e-mailben a 
minbiz@mohacskorhaz.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon, illetve az e-mailben feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67-56/2013, valamint a pályázat 
megnevezését: osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-ában, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelelően. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Központi Személyügyi Portál – 2013. november 20. 

– Mohácsi Kórház hivatalos honlapján – www.mohacskorhaz.hu. 
        

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

Szülészet-
nőgyógyászati O. 
osztályvezető főorvos 

– orv. d., 
– szülész-
nőgyógyász szv., 
– több, mint 5 éves 
sz.gy., 
– számítógép 
felhasználói szintű 
ismerete, 
– e: nyi., 
– tud. fokozat 
– cs: d. másolata, 
– szv. biz. másolata, 
– igazolás OONY-ba 
vételről, 
– fényképes sz.ö., 
– sz. program 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstől 
számított 30 nap, 
– igény esetén orvos-
nővérszállón elhelyezés, 
– pályázat benyújtása:  
stratégiai Ig.-nak a K. 
címére (8200 Veszprém, 
Kórház u. 1.) 

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 

A pályázatot 
meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és 
munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 
információk 

        
Budapest 

        
A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (1074 Budapest, Csengery u. 25.) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet: pszichiáter 



szakorvos munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi egyetem, szakirányú szakorvosi végzettség; 

– érvényes működési engedély; 

– MOK tagság; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba 
betekinthetnek. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– járóbeteg-szakrendelői tapasztalat, rugalmasság, betegközpontú szemléletmód. 

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

– pszichiátriai szakrendelés és gondozási feladatok ellátása járóbeteg szakrendelésen. 

A munkavégzés helye: 1074 Budapest, Csengery u. 25. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

– határozatlan idejű közalkalmazotti. 

Illetmény és juttatások: 

– az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

– a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettség(ek)et igazoló okirat(ok) másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot 



megismerhetik és abba betekinthetnek. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 23. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. január 6. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: dr. Szabó Katalin orvosigazgató, t.: 
06 (1) 321-2200/126 vagy e-mail: szabokatalin@tesz.co.hu. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Terézvárosi Egészségügyi 
Szolgálat címére történő megküldésével (1074 Budapest, Csengery u. 25.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a munkakör megnevezését. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tesz.co.hu weboldalon szerezhet. 
        

Bács-Kiskun megye 
        

Békés megye 
        

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
        

Csongrád megye 
        

Fejér megye 
        

Győr-Moson-Sopron megye 
        

Hajdú-Bihar megye 
        

Heves megye 
        

Jász-Nagykun-Szolnok megye 
        
Túrkeve Város Önkormányzata (5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) pályázati felhívása. 

A meghirdetett munkahely, beosztás: Túrkeve – IV. számú körzet felnőtt háziorvosi 
feladatainak teljes körű ellátása, területi ellátási kötelezettséggel. 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 5., 
Dr. Nánási Lajos Egészségház, 4. számú rendelő. 

A megbízás időtartama: határozatlan idő, a nyertes pályázóval kötött, a működés, üzemeltetés 
részletes feltételeit rögzítő feladat-átadási szerződés alapján. A praxis működtetési jogát az 
önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján. 

Az állás betöltésének feltételei: 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés, a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben 
előírt egyéb feltételek; 



– a praxis vállalkozói formában való működtetése; 

– büntetlen előélet; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolás. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

– végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a 
cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának másolata; 

– vállalkozói kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a pályázat megnyerése esetén 8 
napon belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmet az illetékes szervhez; 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 3. 

A praxis betölthető: a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának helye és formája: a pályázatot postai úton 1 eredeti példányban kell 
benyújtani Túrkeve Város polgármesterének címezve: dr. Szabó Zoltán polgármester, 5420 
Túrkeve, Petőfi tér 1. A borítékra kérjük feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”. Egyéb információ: 
+36 (56) 361-111 vagy polgarmester@turkeve.hu. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követő 
Képviselő-testületi ülésen történik. 
        

Komárom-Esztergom megye 
        
A Vaszary Kolos Kórház (Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény Sürgősségi 
Betegellátó Osztályán sürgősségi orvostan vagy anaesthesiologia  
és intenzív therapias szakorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Sürgősségi Betegellátó Osztály, Komárom-
Esztergom megye, 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28. 



A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az Osztály profiljába tartozó szakorvosi feladatok 
ellátása. (Biztosítva a fekvő- és járóbeteg-ellátás szakmai egységét). 

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

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– sürgősségi orvostan vagy anaesthesiologiai és intenzív therapias szakvizsga; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– személyi és foglalkozási adatok; 

– diploma, szakorvosi bizonyítványok másolata; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– működési nyilvántartás igazolása; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba 
beletekinthetnek és véleményezhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján 
történő (2013. november 27.) megjelenésétől számított 30. nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 3 munkanap. 

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, a Vaszary Kolos Kórház, 
Esztergom címére (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.). A pályázattal kapcsolatos további 
információ dr. Kanász Gábor Imre főigazgató főorvostól kérhető a 06 (30) 948-5538-as 
telefonszámon. 
        

*** 
        
A Tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti 
jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre: 

Fekvőbeteg Osztályra: 

fül-orr-gégész, tüdőgyógyász, belgyógyászat-gastroenterologia, sebészet és pszichiátriai 



szakorvosok részére. 

Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: 

radiológus, izotóp diagnosztikai szakvizsgával rendelkező szakorvos részére. 

Központi Laboratóriumunkba várjuk továbbá klinikai laboratóriumi szakvizsgával rendelkezők 
jelentkezését. 

A közeljövőben kialakításra kerülő Sürgősségi Osztályra: 

oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos, vagy olyan szakorvos részére, aki elhivatottságot 
érez a szakma elsajátítása iránt. 

Orvosszálláson garzonlakást biztosítunk. 

Valamennyi pályázathoz: 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő 
szakorvosi tevékenység végzése. 

A pályázatokra szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk szakvizsga előtt állókat 
is. 

A jelentkezéshez csatolandók: 

– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat; 

– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 

– kamarai tagság igazolása; 

– OONYI-könyv másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi); 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– előadások, publikációk listája; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2013. december 30. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 15 napon belül. 



Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati felhívás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján is megtekinthető 
2013. december 5-től. 

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”. 
        

Nógrád megye 
        
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a 4. számú területi ellátási 
kötelezettségű házi gyermekorvosi körzet gyermekorvosi feladatainak közalkalmazotti 
jogviszony keretében vagy vállalkozási formában történő ellátására. 

Pályázati feltételek: a felnőtt háziorvosi tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokban 
[4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet, 313/2011. (XII. 33.) Korm. rendelet] előírt iskolai végzettség, 
szakképesítés, és egyéb feltételek megléte. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített, 30 napnál nem 
régebbi másolatát; 

– részletes, szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot; 

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

– alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolatát, 

– a működtetési jog engedélyezési feltételei meglétének igazolását,  

– nyilatkozatot, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a 
pályázati anyagot megismerhessék. 

Az álláshely betölthető: 2014. január 1-jétől. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján 
(2013. november 12.) történő megjelenéstől számított 30. nap: 2013. december 12. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő soron 
következő közgyűlés első ülése. 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 pld-ban, zárt borítékban kell benyújtani. A 
borítékra rá kell írni: „Házi gyermekorvosi pályázat I.” 

A pályázat benyújtásának helye: Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 



Népjóléti Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 

A körzet ellátásának időtartamára a körzet ellátása módjának függvényében (közalkalmazott vagy 
vállalkozó) lakás, illetve egyéb juttatás biztosítása megegyezés szerint. 

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás a 06 (32) 311-057-es telefonszámon kérhető. 

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést. 

*** 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a 7. számú területi ellátási 
kötelezettségű fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak közalkalmazotti jogviszony keretében 
vagy vállalkozási formában történő ellátására. 

Pályázati feltételek: a felnőtt háziorvosi tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokban 
[4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet, 313/2011. (XII. 33.) Korm. rendelet] előírt iskolai végzettség, 
szakképesítés, és egyéb feltételek megléte. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített, 30 napnál nem 
régebbi másolatát; 

– részletes, szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot; 

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolatát; 

– a működtetési jog engedélyezési feltételei meglétének igazolását; 

– nyilatkozatot, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a 
pályázati anyagot megismerhessék. 

Az álláshely betölthető: a pályázat elbírálását követően, megállapodás szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján 
(2013. november 12.) történő megjelenéstől számított 30. nap: 2013. december 12. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő soron 
következő közgyűlés első ülése.  

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A 
borítékra rá kell írni: „Fogorvosi pályázat I.” 

A pályázat benyújtásának helye: Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Népjóléti Iroda, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 

A körzet ellátásának időtartamára a körzet ellátása módjának függvényében (közalkalmazott vagy 



vállalkozó) lakás, illetve egyéb juttatás biztosítása megegyezés szerint. 

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás a 06 (32) 311-057-es telefonszámon kérhető. 

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést. 

*** 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a 12. számú területi ellátási 
kötelezettségű felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak közalkalmazotti jogviszony 
keretében vagy vállalkozási formában történő ellátására. 

Pályázati feltételek: a felnőtt háziorvosi tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokban 
[4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet, 313/2011. (XII. 33.) Korm. rendelet] előírt iskolai végzettség, 
szakképesítés, és egyéb feltételek megléte. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített, 30 napnál nem 
régebbi másolatát; 

– részletes, szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot; 

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolatát; 

– a működtetési jog engedélyezési feltételei meglétének igazolását; 

– nyilatkozatot, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a 
pályázati anyagot megismerhessék. 

Az álláshely betölthető: a pályázat elbírálását követően, megállapodás szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján 
(2013. november 12.) történő megjelenéstől számított 30. nap: 2013. december 12. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő soron 
következő közgyűlés első ülése.  

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A 
borítékra rá kell írni: „Felnőtt háziorvosi pályázat I.” 

A pályázat benyújtásának helye: Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Népjóléti Iroda, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 

A körzet ellátásának időtartamára a körzet ellátása módjának függvényében (közalkalmazott vagy 
vállalkozó) lakás, illetve egyéb juttatás biztosítása megegyezés szerint. 



A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás a 06 (32) 311-057-es telefonszámon kérhető. 

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést. 
        

Pest megye 
        
A pályázatot meghirdető szerv neve, címe: Nagykőrös Város Önkormányzata, 2750 
Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

A munkahely és munkakör megnevezése: Nagykőrös I. számú házi gyermekorvosi alapellátási 
körzet, Nagykőrös, Széchényi tér 8. 

Ellátandó feladat: 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt feladatok ellátása (iskola-egészségügyi feladatok 
ellátása is); 

– területi ellátási kötelezettséggel; 

– vállalkozási formában; 

– önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben foglalt 
képesítési feltételek megléte; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata; 

– szakmai önéletrajz, motivációs levél; 

– OONY-ba történt felvétel igazolásának hiteles másolata; 

– a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve igazolása a működtetési jog 
engedélyezéséről; 

– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a 
pályázatot megismerjék és abba betekintsenek. 

Juttatások, egyéb információk: 



– a pályázat beadásának határideje a megjelenéstől számított 30 napon belül; 

– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen; 

– szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi; 

– az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálását követően, a szükséges engedélyeztetési eljárást 
követően; 

– a pályázat benyújtása: zárt borítékban „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel dr. Czira 
Szabolcs polgármesternek címezve (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.); 

– felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda vezetőjétől a 06 (53) 550-
310-es telefonszámon; 

– a képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül 
eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja. 
        

Somogy megye 
        

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
        

Tolna megye 
        

Vas megye 
        

Veszprém megye 
        
Gróf Esterházy 
Kórház  
és R. 
Szakrendelő 
fő.-Ig.-ja 
8500 Pápa, 
Jókai u. 5–9.  

szemész 
szakorvos 

– szemész szv., 
valamennyihez: 
– orv. d., 
– külföldön szerzett d. 
esetén honosítás, 
– cs. önéletrajz, 
– sz. pályafutás, 
– szv.-t tartalmazó iratok  
és a kötelező folyamatos 
továbbképzési időszak 
teljesítését igazoló okiratok 
másolata, 
– OONY-ba történt felvétel 
igazolásának másolata 

valamennyihez: 
– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől 
számított 30 napon belül, 
– az állás a pályázat 
elbírálását követően 
azonnal betölthető, 
– lakás megbeszélés 
tárgyát képezi, 
– érdeklődni lehet dr. 
Vörös Ibolya főig.-tól 
(8500 Pápa, Jókai u. 5–9.)  
a 06 (89) 514-002-es 
telefonszámon  

        
  csecsemő és 

gyermek 
szakorvos 

– csecsemő és gyermek szv.   



        
  szülész-

nőgyógyász 
szakorvos 

– szülész-nőgyógyász szv.   

        
  sebész szakorvos – sebész szv.   
        
  belgyógyász 

szakorvos 
– belgyógyász szv., 
– rezidenseknek is 

  

        
  radiológus 

szakorvos 
– radiológus szv.   

        
  Sürgősségi 

Betegellátó O. 
szakorvos 

– szv.   

        
Zala megye 

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött 
vezetői és egyéb állásokra 

A pályázatot meghirdető 
szerv neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        
A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója (1139 
Budapest, Szegedi út 17.). 

Munkahely és munkakör megnevezése: munkaügyi osztályvezető. 

Feltételek: 

– egyetemi vagy főiskolai végzettség, számítógépes ismeretek, továbbá legalább 5 év vezetői 
gyakorlat; 

– szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség, felsőfokú munkaügyi és/vagy felsőfokú tb-
végzettség, valamint az ORGWAREjDolber program ismerete előnyt jelent. 

A pályázathoz csatolandó: 

– diploma (oklevél) és szaktanfolyam (szakiskola) másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz. 

Juttatás, egyéb információk: bérezés megbeszélés szerint. 



Határidő: a megjelenéstől számított 30. nap. 

Az állás 2014. március 1. napjától betölthető. 

A pályázatot írásban a társaság ügyvezető igazgatójának címzetten várjuk. 

Érdeklődni a munkaügyi osztályvezetőnél a 452-4206-os telefonszámon lehet. 
        

*** 
        
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes pályázatot hirdet főmérnöki munkakör 
betöltésére, intézményüzemeltetési osztályvezető beosztás ellátására. 

Pályázati feltételek: 

– mérnöki főiskolai végzettség; 

– legalább 5 éves szakmai tapasztalat; 

– gyakorlott szintű számítógépes ismeretek; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– hasonló területen szerzett vezetői gyakorlat; 

– európai uniós pályázatok megvalósításában szerzett tapasztalat. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 

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

Egyéb információ: 

Bérezés megegyezés szerint. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján történő megjelenés dátuma: 2013. 
december 6.  

Határidő: a KIH honlapján történő megjelenést követő 30. nap. 



Az állás a pályázati eljárás lefolytatását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtása: dr. Kalmár Mihály főigazgatóhoz, 6600 Szentes, Sima F. u. 44–58. 
 

1 A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó európai uniós jogi normák szerinti, külföldi államban kiállított 
oklevél esetén szükséges – oklevéltől függően – magyar hatósági bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított 
végzettség, illetve képzettség, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott 
végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása. 

2 Vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői (közép- vagy felsővezetői) gyakorlat egyaránt elfogadható. 

3 A vezetői beosztásra, valamint időtartamra történő hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás hiteles másolata. 

 


