
2013. EK. 19. szám pályázati felhívás Betölthető állásokra  

hatályos: 2013.12.23 - 

Általános tudnivalók 

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 

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. XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján 
pályázatot hirdet az Érsebészeti Profil profilvezető főorvos beosztás ellátására határozatlan idejű 
közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 
Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Érsebészeti Profilon a profil szakmai munkájának 
tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 
Pályázati feltétel: 
– sebész szakvizsga; 
– érsebész szakvizsga; 
– egészségi alkalmasság; 
– büntetlen előélet. 
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 28-ai 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 főigazgató főorvos, főtanácsos részére kell benyújtani. 
Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. 



        
*** 

        
Markhot Ferenc 
Oktatókórház és 
R. 
3300 Eger, 
Széchenyi u. 27–
29. 

KAIBO 
anaesthesiologia-
intenzív terápia 
szakorvos  
és szakorvosjelölt 

– orv. d., 
– érvényes működési 
nyilvántartási 
igazolvány, 
– e: anaesthesiologia-
intenzív terápia szv., 
– cs: részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat a pályázó 
hozzájárulásáról ahhoz, 
hogy a pályázatot 
megismerhessék 

– b: és lakás megbeszélés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 30 
nap, 
– az állás betöltésének időpontja: 
a pályázat elbírálását követően, 
– pályázat benyújtása: dr. Fütő 
László főig.-hoz postai úton 
(3300 Eger,  
Széchenyi u. 27–29). 
– t: 06 (36) 411-444/2213 

        
*** 

        
Soproni Erzsébet 
oktató K.  
és Rehabilitációs 
I. 
főig.-ja 
9400 Sopron, 
Győri u. 15. 

Belgyógyászati 
összevont O. 
belgyógyász 
szakorvos 

valamennyihez: 
– általános orv. d., 
– szakirányú szk., 
– 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 a pályázat 
elbírálásában részt 
vevők  
a pályázati anyagot 
megismerhetik 

valamennyihez: 
– b: Kjt, illetve megegyezés 
szerint, 
– h: a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal (KIH) 
honlapján történő (2013.  
XII. 30.) megjelenésétől számított 
30 nap, 
– a pályázat további közlésének 
helye és időpontja: 
www.soporonigyogykozpont.hu, 
wwww.gyemszi.hu, 
www.kozigallas.hu, 
– e.h.: a h: lejártát követő  
30 napon belül, 
– pályázat benyújtása 6 
példányban dr. Molnár Ágnes 
főig. részére a K. címén (9400 
Sopron, Győri u. 15.), 
– a meghirdetett álláshellyel 
kapcsolatban részletes 
információt dr. Molnár Ágnes 
főig.-tól lehet kérni  
a 06 (99) 514-249-es 
telefonszámon 

        
  Mozgásszervi     



Rehabilitációs O. 
reumatológus 
szakorvos 
mozgásszervi 
rehabilitációs 
szakorvos 

        
*** 

        
Fejér Megyei 
Szent György 
Egyetemi Oktató 
Kórház 
főig.-ja 
8000 
Székesfehárvár, 
Seregélyesi u. 3. 

Fejér Megyei  
Szent György 
Egyetemi  
Oktató K. 
belső ellenőrzési 
vezető 
– határozatlan idejű 
közalkalmazotti 
jogviszonyban, 
– határozott idejű 
vez.-i megbízással  

– a költségvetési 
szervek belső 
kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzésről szóló 
370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 24. §-
ában foglalt 
követelményeknek való 
megfelelés, 
– a nyilvántartásba vétel 
megtörténte az 
államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. 
törvény  
70. § (4)-(5) bekezdése 
alapján, 
– mérlegképes  
könyvelői v., 
– minimum 5 év sz.gy. 
– büntetlen előélet, 
– cselekvőképesség, 
– felhasználói szintű MS 
Office ismeret, , 
– cs: részletes sz.ö., 
– iskolai v.-et igazoló 
okiratok másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat arról,  
hogy a bírálatban részt 
vevők megismerhetik  
a pályázatot 

– érdeklődni lehet:  
dr. Csernavölgyi István  
főig.-nál  
a 06 (22) 535-500/1011-es 
telefonszámon 
mindkettőhöz: 
– b: megállapodás szerint, 
– h: 2014. I. 23. 
(http//www.kszk.gov.hu portálon: 
2014. I. 2.), 
– az állás betölthető:  
a pályázat elbírálását követően 
azonnal,  
(a pályázati eljárás lefolytatása az 
ide vonatkozó rendelet szerint 
történik), 
– pályázat benyújtása:  
dr. Csernavölgyi István  
főig.-hoz  
a K. címére  
(8000 Székesfehérvár, 
Seregélyesi u. 3.) 

        
  Fejér Megyei  

Szent György 
Egyetemi  
Oktató K. 
Orvosi 
Műszerkarbantartó 

– orvosi 
műszerkarbantartó 
technikus, valamint kl.-
ai mérnök/mérnök 
informatikus/villamos 
mérnök v., 

– érdeklődni lehet Czakó Imre 
gazdasági Ig-nál  
a 06 (22) 535-500/1012-es 
telefonszámon 



O. 
osztályvezető 
– határozatlan idejű 
közalkalmazotti 
jogviszonyban és 5 
évre szóló határozott 
idejű vez.-i 
megbízással 

– vez.-i tapasztalat, 
– büntetlen előélet, 
– e: keretgazdálkodási 
gy., 
– cs: részletes sz.ö., 
– sz. elképzelések, vez.-
i koncepció, 
– iskolai v.-et igazoló 
okiratok másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat arról,  
hogy a bírálatban részt 
vevők megismerhetik  
a pályázatot 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetői 
és orvosvezetői állásokra 

A pályázatot 
meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        
A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (1204 Bp. Köves u 1.) főigazgatója pályázatot hirdet 
az Intézmény Ápolási Igazgatóságán diplomás ápoló munkakör betöltésére 5 évre szóló ápolási 
igazgató vezetői beosztással. 
Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves u.1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban az Ápolási Igazgatóságon elvégzendő 
vezetői feladatokra szól. 
Vezetői feladatok: az ápolási igazgató feladatkörébe tartozik – a főigazgató közvetlen irányítása és 
ellenőrzése mellett – a gyógyintézet által nyújtott ápolási tevékenység felügyelete, szervezése és a 
tevékenységek összehangolása. 
Az ápolási igazgató feladatait és jogkörét a vonatkozó jogszabályok és a hatályban lévő szervezeti és 
működési szabályzat tartalmazza. 
A vezetői megbízás 5 éves határozott időtartamra szól. 
Illetmény, juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény, illetve 
megállapodás alapján. 
Pályázati feltételek: 
– diplomás ápolói végzettség; 
– legalább 10 éves, közfinanszírozott egészségügyi intézmény keretében szerzett vezetői tapasztalat; 
– egészségügyi szakmenedzseri végzettség; 
– legalább 10 éves, közfinanszírozott egészségügyi intézmény keretében eltöltött gyakorlat; 



– minőségirányításban szerzett képesítés és tapasztalat; 
– a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– uniós projektek szervezésében szerzett tapasztalat 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– részletes fényképes szakmai önéletrajz; 
– diploma másolata; 
– végzettségek bizonyítvány/ok másolata; 
– érvényes működési bizonyítvány; 
– MESZK tagsági igazolás; 
– szakmai vezetési koncepció; 
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat büntetlen előéletről; 
– nyilatkozat, illetve. hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a 
pályázatok elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik; 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján közzététel: 2013. december 8. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. január 7. 
A pályázat elbírálásának végső határideje: 2014. január 20. 
A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: 
Elektronikus úton a foig@jahndelpest.hu e-mail címre, Dr. Ralovich Zsolt főigazgató részére címezve. 
A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük feltüntetni: 
Hivatkozási szám: 78/2013/PÁ, 
valamint K/1958/13.Főig. 
pozíció: “Ápolási Igazgatóság – 1 fő diplomás ápoló – ápolási igazgató vezetői megbízással” 
A munkakör betölthetőségének várható időpontja: a munkakör az elbírálást követően azonnal 
betölthető. 
A hirdetmény közzétételi helye: 
www.jahndelpest.hu 
www.kszk.gov.hu 
        

*** 
        

 

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (1204 Bp. Köves u 1.) 
főigazgatója pályázatot hirdet az Intézmény Sürgősségi Betegellátó Osztály 
oxiológia – sürgősségi szakorvos munkakör betöltésére 5 éves határozott időre 
szóló osztályvezető főorvos vezetői beosztással 
Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves u. 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban a Sürgősségi 
Betegellátó Osztályon elvégzendő szakorvosi feladatokra szól. 
Vezetői feladatok: az osztályvezető feladata az önálló osztályként működő 



Sürgősségi Betegellátó Osztály irányítása, a mindennapi működés rendjének 
biztosítása. 
Az osztályvezető főorvos irányítja az osztályon folyó magas szintű gyógyító 
munkát az érvényben lévő jogszabályoknak, szakmai előírásoknak és belső 
szabályzatoknak megfelelően. Az osztályvezető felelős az általa irányított 
szervezeti egység dolgozóinak munkafegyelméért, a szakmai feladatok 
meghatározásáért, biztosítja a szakkonzíliumok működését, továbbá az osztály 
gyógyszer- és eszközellátását, valamint elősegíti orvosainak, pszichológusainak és 
szakdolgozóinak képzését, továbbképzését. 
A vezetői megbízás 5 éves határozott időtartamra szól. 
Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, illetve megállapodás alapján. 
Pályázati feltételek: 
– egyetem – orvosi diploma; 
– oxiológia – sürgősségi orvostan szakvizsga; 
– egészségügyi minőségbiztosítási és fejlesztési végzettség; 
– sürgősségi részleg működtetésében szerzett tapasztalat és gyakorlat; 
– traumatológiai ellátásban szerzett tapasztalat; 
– a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. 
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– vezetői tapasztalat; 
– nemzetközi területen szerzett tapasztalat. 
Pályázatnak tartalmaznia kell: 
– részletes fényképes szakmai önéletrajz; 
– diploma másolata; 
– szakvizsga bizonyítvány/ok; 
– orvosi alapnyilvántartás igazolás; 
– érvényes működési bizonyítvány; 
– MOK tagsági igazolás; 
– szakmai vezetési koncepció; 
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat büntetlen 
előéletről, 
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati 
dokumentációját a pályázatok elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik. 
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) közzététel időpontja: 2013. 
december 7. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. január 7. 
A pályázat elbírálásának végső határideje: 2014. január 20. 
A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: Elektronikus úton az 
orvig@jahndelpest.hu e-mail címre, Dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató részére 
címezve. 
A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük feltüntetni: 
Hivatkozási szám: 79/2013/PÁ 
valamint K/1946/13.Főig. 



pozíció: “Sürgősségi Betegellátó Osztály – 1 fő oxiológia –sürgősségi szakorvos – 
osztályvezető főorvos vezetői megbízással”. 
A munkakör betölthetőségének várható időpontja: a munkakör az elbírálást 
követően azonnal betölthető. 
A hirdetmény közzétételi helye: 
– www.jahndelpest.hu 
– www.kszk.gov.hu 

         

***  

         

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja 
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 8 órás. 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2014.március 1-jétől 2019. 
február 28-ig szól. 
A munkavégzés helye: Zala megye, 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 5. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Városi 
Önkormányzat Egészségügyi Központjának vezetője felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító 
okiratban, belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelő ellátásáért; a jogszabályban meghatározott 
kötelezettségek teljesítéséért. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: 
– egyetem, a gyógyintézetek vezetőjének és a vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, 
valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 
13/2002. (III. 28.) EüM rendeletben, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. 
rendeletben meghatározott feltételek, 
– “ B” kategóriás jogosítvány; 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 
– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 
– az intézménynél fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg történő 
közalkalmazotti kinevezhetőség. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 
– intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, helyzetelemzésre épülő vezetői program; 
– végzettséget igazoló dokumentumok, iratok másolata; 
– nyilatkozat arról, hogy a személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez 
hozzájárul; 
– nyilatkozat vagyonnnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásáról; 

 



– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja-e a 
pályázatot; 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2014. március 1. napjától tölthető 
be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 6. 
A közigállás publikálási időpontja: 2013. december 3. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Simon Beáta jegyző nyújt, a (06-83) 562-
963-as telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő 
megküldésével (8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 4248/2013., valamint a munkakör megnevezését: “EÜK 
intézményvezető”; 
– személyesen: Dr. Simon Beáta, Zala megye, 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázatokról Zalaszentgrót Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A sikertelenül vagy eredménytelenül pályázók részére a 
pályázati anyag visszaküldésre kerül. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 15. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– Zalaszentgrót Város honlapja. 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a 
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kiírója határidőben érkezettnek tekinti a 
pályázatot, ha az a pályázat kiírója címére (8790, Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.) igazolható módon 
megérkezik. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zalaszentgrot.hu honlapon szerezhet. 

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 

A pályázatot meghirdető 
szerv neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        
Budapest 

        
Baranya megye 

        
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 02006A517 ágazati azonosító kódú 
fogszabályozási körzet ellátásának biztosítására. 
Pályázati feltételek: 
– a fogszabályozási tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokban előirt végzettség, szakorvosi 
képesítés megléte, büntetlen előélet. 
– az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. 
(X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározott személyi és tárgyi minimumfeltételek megléte. 
A pályázathoz csatolni kell: 



– szakmai önéletrajzot; 
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 
– a végzettséget igazoló okiratok másolatát; 
– szolgáltató/intézmény esetén az alapító okiratot; 
– gazdasági társaság esetén cégkivonatot, a társasági szerződés másolatát; 
– ÁNTSZ által kiadott működési engedélyt. 
Sikeres pályázat esetén: az Önkormányzat a fogszabályozási tevékenység ellátásának biztosítására 
szerződést köt, mely határozatlan időre szól. 
A szerződéskötés várható időpontja: a pályázat elbírálását követő hónap 1. napja. 
A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30. 
nap. 
A pályázat elbírálásának határideje: a határidő lejártát követő közgyűlés ülése, de legkésőbb 2014. 
február 15. napja. 
A pályázat benyújtásának helye és módja: a pályázatot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
polgármestere részére (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), zárt borítékban, “Pályázat a pécsi 02006A517 
ágazati azonosító kódú fogszabályozási körzet ellátásának biztosítására” megjelöléssel egy eredeti és 
egy másodpéldányban kell benyújtani. 
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán 
Főosztályának munkatársától, dr. Gáspár Jenőtől [7621 Pécs, Széchenyi tér 1., tel.: 06 (72) 533-935]. 
        

Bács-Kiskun megye 
        

Békés megye 
        

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
        
Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény  
20/A. § alapján pályázatot hirdet Abaújvár háziorvosi körzet (Kéked, Pányok, Zsujta területi 
ellátással) háziorvos munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3898 Abaújvár, Petőfi út 14. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi vegyes 
feladatok ellátása közalkalmazotti vagy vállalkozási formában. 
Illetmény és juttatások: 
Közalkalmazotti alkalmazás esetén: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Vállalkozási formában: a mindenkori OEP finanszírozás rendelkezései az irányadóak. 
Pályázati feltételek: 
– egyetem, 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a szerinti szakképesítés valamint a 313/2011. (XII. 23.) 



Korm. rendeletben előírt feltételek megléte; 
– “B” kategóriás jogosítvány; 
– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– határozat, hogy a pályázó megfelel a működtetési jog engedélyezésének; 
– részletes szakmai önéletrajz, 
– orvosi diploma valamint a szakképzettséget igazoló diploma másolata; 
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– a működtetési jog meglétének, vagy az egészségügyi államigazgatási szerv által a működtetési jog 
engedélyezési feltételei fennállásának igazolása. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 31. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hunkár Sándor a 06 (46) 388-073-as, 06 (30) 
484-1964-es, illetve Csuha Pál a 06 (46) 388-082-es telefonszámon nyújt. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton: a pályázat Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás címére 
történő megküldésével (3895 Gönc, Kossuth L. utca 71.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3404-3/2013., 
valamint a munkakör megnevezését: “háziorvos”. 
Személyesen: 
Barcsák Nagy Beáta Dóra jegyző Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot az Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot 
Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa bírálja el. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 14. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Abaújvári háziorvosi körzethez tartozó 
önkormányzatok hirdetőtábláján – 2013. november 15. 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
– szolgálati lakás igény esetén biztosított Abaújvár településen. Az állás betölthető vállalkozásban vagy 
közalkalmazotti jogviszonyban. 
        

Csongrád megye 
        

Fejér megye 
        

Győr-Moson-Sopron megye 
        

Hajdú-Bihar megye 
        

Heves megye 
        
HEVA Kft. Heves Városi Rendelőintézete (3360 Heves, Fő út 13.) fül-orr-gégész szakorvost keres 



szakrendelésére. Részmunkaidőben, alkalmazotti és vállalkozói formában is. Bérezés megegyezés 
szerint. 
Érdeklődni lehet: Dr. Szívós János orvos-igazgató. Tel.: (06-36) 545-013. 
        

Jász-Nagykun-Szolnok megye 
        

Komárom-Esztergom megye 
        

Nógrád megye 
        

Pest megye 
        

Somogy megye 
        

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
        

Tolna megye 
        

Vas megye 
        
Szentgotthárd Város Önkormányzata 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. az I. számú felnőtt 
fogászati körzet (Szentgotthárd, Hunyadi u. 18.) betöltésére fogorvosi állást hirdet. 
Vállalkozói formában, területi ellátási kötelezettséggel, praxisjog megszerzéssel. Igény esetén szolgálati 
lakás biztosított. Szakképesítésre vonatkozóan a 2000. évi II. törvény, a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, 
valamint a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte. 
A pályázathoz csatolandó: részletes szakmai pályafutást is tartalmazó önéletrajz, orvosi diplomát és 
szakirányú végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság, praxisjog megszerzésére jogosultság igazolása 
Határidő: a megjelenéstől számított 30 naptári nap. Az elbírálás a határidő lejáratát követő 30 nap. Az 
állás 2014. február  
1-jétől/vagy az elbírálást követően azonnal betölthető. A pályázatok benyújtása Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete, Huszár Gábor polgármester (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 
11.) részére. Felvilágosítás: Dr. Gábor László 06 (94) 553-021. 

*** 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. a IV. számú felnőtt 
háziorvosi körzet (Szentgotthárd, Rákóczi út 5.) betöltésére háziorvosi állás hirdet. 
Vállalkozói formában, területi ellátási kötelezettséggel, központi ügyeletben való részvétellel, praxisjog 
megszerzéssel. Igény esetén szolgálati lakás biztosított. A háziorvosi körzet lakosságszáma a 2013. 
október 31. állapot szerint 2311 fő, kártyaszám: 1277. Szakképesítésre vonatkozóan a 2000. évi II. 
törvény, a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt 
feltételek megléte. 



Csatolandó: részletes szakmai pályafutást is tartalmazó önéletrajz, orvosi diplomát és szakirányú 
végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
egészségügyi alkalmasság, praxisjog megszerzésére jogosultság igazolása 
Határidő: a megjelenéstől számított 30 naptári nap. Az elbírálás a határidő lejáratát követő 30 nap. Az 
állás 2014. március  
1-jétől/vagy az elbírálást követően azonnal betölthető. A pályázatok benyújtása Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete Huszár Gábor polgármester (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 
11.) részére. Felvilágosítás: Dr. Gábor László 06 (94) 553-021. 
        

Veszprém megye 
        

Zala megye 
 


