
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, 
ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB 

ÁLLÁSOKRA  

hatályos: 2014.05.05 - 

2014. EK. 6. szám pályázati felhívás 

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 egyetemi végzettség 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 való 2014. 
május 7-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 főigazgató főorvos, főtanácsos részére kell benyújtani. (Cím: 1115 
Budapest, Tétényi út 12–16.). 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Déli pólusának III. Pszichiátriai 
osztálya munkatársat keres osztályvezető ápoló munkakör betöltésére. 



A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2015. július 12-ig tartó közalkalmazotti 
jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2015. 07. 12-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.  

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség;  

– pszichiátriai osztályon szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;?  

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

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 26.  

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



A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 
68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 46/2014., valamint 
a munkakör megnevezését: „osztályvezető ápoló”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) 
honlapján: 2014. április 20. 

*** 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Pszichiátriai Osztály 
pszichiáter szakorvos, szakorvosjelölt munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 138.  

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: orvosi, pszichiáter szakorvosi tevékenység teljes 
munkaidőben, ügyeletben való részvétellel. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi egyetemi végzettség, pszichiáter szakvizsga vagy folyamatban. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány); 

– Orvosok Országos Nyilvántartásába történő felvétel igazolása; 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 16.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Nagy Lajos PhD nyújt, a 06 (94) 515-501-
es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 
címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/619-0/2014., valamint a munkakör megnevezését: 
„pszichiáter szakorvos, szakorvosjelölt”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 23. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 



A Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet főigazgató főorvosa pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony 
keretében osztályvezető főorvosi állás betöltésére. 

Munkahely: Aneszteziológia – Intenzív Terápiás Osztály. 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: a kinevezés szakorvosi munkakörbe határozatlan időre, az 
osztályvezető főorvosi megbízás határozott időre – 5 évre – szól. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Munkavégzés helye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18. 

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

Illetmény és juttatások: Kjt. és megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– szakirányú szakképesítés; 

– minimum 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

Előnyt jelent: 

– további szakvizsgák; 

– 3–5 éves vezetői tapasztalat; 

– nyelvismeret. 

Benyújtandó iratok: 

– részletes szakmai önéletrajz és szakmai vezetői koncepció; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– alapnyilvántartásba vételről szóló igazolás; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– MOK tagság igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik. 

A pályázatok benyújtásának módja: 2 példányban, Dr. Becsei László főigazgató főorvos részére (5600 
Békéscsaba, Gyulai út 18.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot 780-1/2014/10 valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 19. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 30. 



A munkakör betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

– Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapja – 2014. április 22.  

– www.gyemszi.hu – 2014. április 22. 

– www.rethy.hu – 2014. április 22.  

*** 

Az Országos Mentőszolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet Országos Mentőszolgálat Főigazgatóság orvosigazgató munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2014. június 1-jétől 2019. május 31-
ig szól. 

A munkavégzés helye: Budapest, 1055 Budapest, Markó utca 22. 

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

Felel a mentésügyet érintő tudományos-, szervezési- és módszertani munka végzéséért, az Országos 
Mentőszolgálat alap- és továbbképzési koncepciójának kidolgozásáért. Felel az egységes felszerelés és 
gyógyszerkészlet meghatározásáért, folyamatos korszerűsítéséért, a szakmai eljárásrendek kidolgozásáért és 
naprakészségéért valamint a szakmai tankönyvek és kiadványok előkészítéséért. Feladata a képzési 
módszertan elkészítése, a szakmai kompetenciák meghatározása a szervezet minden egészségügyi 
munkakörére vonatkozóan. Kapcsolatok kialakítása és működtetése oktatási intézményekkel, szakmai 
társaságokkal. A mentésügy terén az egészségügyi szervek, intézmények és szolgálatok felé szervezési-
módszertani tevékenység végzése. Döntési jogkörrel rendelkezik az Országos Mentőszolgálat részére 
felajánlott alapítványi és egyéb adományok szakmai megfelelőségéről, azok befogadásáról. 

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, általános orvos végzettség; 

– oxyológia vagy sürgősségi orvostan szakvizsga, egészségügyi szakmenedzser illetve ezzel egyenértékű 
végzettség; 

– legalább 10 éves hazai és külföldi gyakorlati tapasztalat a sürgősségi betegellátás különböző területein; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– hazai és nemzetközi konferenciákon előadások és szakirodalmi publikációk, tudományos minősítés, vagy 
megszerzésének kinyilvánított szándéka, idegen nyelv ismerete, speciális mentési területen szerzett 
tapasztalat, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– szakmai önéletrajz; 

– vezetői elképzelés kb. 4-5 oldal, végzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2014. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 9. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Ibolya Humánpolitikai Főosztályvezető nyújt, 
a  
06 (1) 350 6513-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 Budapest, 
Markó utca 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
13000/21/2014., valamint a munkakör megnevezését: „Orvosigazgató”. 

– elektronikus úton Papp Ibolya HR főosztályvezető részére a papp.ibolya@mentok.hu e-mail címen 
keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 23. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.mentok.hu. 

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

*** 

Az Országos Mentőszolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet Országos Mentőszolgálat Főigazgatóság operatív igazgató munkakör 
betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2014. június 1-jétől 2019. május 31-
ig szól. 

A munkavégzés helye: Budapest, 1055 Budapest, Markó utca 22. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: közvetlenül irányítja az 
Operatív Igazgatóság alá tartozó szervezeti egységeket és a regionális mentőszervezeteket. Folyamatosan 
kapcsolatot tart az általa vezetett szervezeti egységek vezetőivel, mentőszervezetek orvosigazgatóival, 
utasítási jogkörrel rendelkezik feléjük. Felelős a mentési és mentésirányítási tevékenységek összefogásáért, 
egységességéért. Ellenőrzi és értékeli az általa vezetett szervezeti egységek vezetőit, operatív 
tevékenységüket, a mentőszervezetek operatív tevékenységét. Felelős az Országos Mentőszolgálat által 
irányított speciális és alternatív mentőszervezetek szakszerű mentésirányításáért, javaslattételi szinten azok 
telepítési helyének kijelöléséért. Szoros szakmai és szervezési kapcsolatot tart a vezérkar többi vezetőjével, 
részt vesz közös döntések előkészítésében, döntésekben, felel a döntések operatív vonatkozásainak 
végrehajtásáért. Az Országos Mentőszolgálat által irányított háziorvosi ügyeletek tevékenységét felügyeli. 
Felelős a Sürgősségi Osztályokkal való hatékony együttműködésért. Felelős a napi rendkívüli események 



feldolgozásáért, azok szükség esetén továbbjelentéséért a Főigazgató és az EMMI irányába. Felelős az 
operatív működést érintő panaszok időben történő kivizsgálásáért és megválaszolásáért. 

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, általános orvosi végzettség; 

– oxyológia vagy sürgősségi orvostan szakvizsga; 

– egészségügyi szakmenedzseri végzettség vagy társadalom orvostan szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai és legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– sürgősségi betegellátás és a mentés rendszerének átfogó ismerete az Országos Mentőszolgálatnál operatív 
területen betöltött vezetői tapasztalat honvédorvostan-katasztrófaorvostan szakvizsga. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– vezetői elképzelés, kb. 4-5 oldal; 

– végzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2014. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 9. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Ibolya HR főosztályvezető nyújt, a 06 (1) 350 
6513-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 Budapest, 
Markó utca 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
13000/20/2014., valamint a munkakör megnevezését: „Operatív Igazgató” 

– elektronikus úton Papp Ibolya Humánpolitikai Főosztályvezető részére a papp.ibolya@mentok.hu e-mail 
címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 23. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.mentok.hu. 

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

*** 



Az Országos Mentőszolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet Országos Mentőszolgálat Főigazgatóság stratégiai és HR igazgató munkakör 
betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2014. június 1-jétől 2019. május 31-
ig szól. 

A munkavégzés helye: Budapest, 1055 Budapest, Markó utca 22. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az Országos 
Mentőszolgálat közép- és hosszú távú stratégiájának, fejlesztési irányainak kidolgozása. Szervezet- és 
működésfejlesztési folyamatok megvalósítása, koordinációja. A szervezet fejlesztéséhez szükséges 
szabályozók kidolgozásának irányítása és felügyelete. Az intézmény minőségbiztosításának, 
minőségirányításának kialakítása és koordinálása. A humán erőforrás rendszer kialakítása és működtetése. 
A szervezet humánerőforrás stratégiájának kidolgozása, a megvalósítás irányítása és felügyelete. A 
foglalkozás-egészségügyi szolgálat megszervezése és működtetése. 

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, általános orvosi végzettség; 

– oxyológia vagy sürgősségi orvostan szakvizsga, egészségügyi szakmenedzseri vagy jogi szakokleveles 
orvos végzettség; 

– legalább 10 éves gyakorlati tapasztalat a sürgősségi betegellátás különböző területein; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– az egészségügyi ágazat, a sürgősségi betegellátás és a mentés rendszerének átfogó ismerete, vezetői 
tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz. Vezetői elképzelés, kb. 4-5 oldal; 

– végzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik; 

– erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2014. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 9. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Ibolya HR főosztályvezető nyújt, a (06-1) 350 
6513-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 



– postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 Budapest, 
Markó utca 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
13000/23/2014., valamint a munkakör megnevezését: „Stratégiai és HR Igazgató”. 

– elektronikus úton Papp Ibolya Humánpolitikai Főosztályvezető részére a papp.ibolya@mentok.hu e-mail 
címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 23. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.mentok.hu. 

*** 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom, Petőfi S. u. 26–28. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az intézmény Sebészet osztályán sebész 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, Sebészet osztály, 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A II. progresszivitási szintű osztály fekvő- és járóbeteg 
profiljába tartozó szakorvosi feladatok ellátása. Osztályszervezési és vezetési feladatok, tudományos 
munkában való részvétel, medikus és orvosképzés. 

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

Pályázati feltételek:  

– orvostudományi egyetem, sebészeti szakvizsga; 

– büntetlen előélet; 

– a pályázat elbírálása során előnyben részesítő tényezők: érsebészeti és laparoscopos gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

– részletes szakmai önéletrajz, és szakmai program; 

– 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: elbírálást követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 31. A pályázat a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
(KIH) honlapján 2014. április 5-én jelent meg. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 15. 

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. 

*** 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Sárospatak Város Rendelőintézete intézményvezető 
(magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2014. szeptember 1-jétől–2019. 
augusztus 31-ig szól.  

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Comenius utca 20. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény szakmai 
vezetése, irányítása, munkájának megszervezése, a tevékenységek ellenőrzése, a költségvetésben 
jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes végrehajtásának és gazdaságos megoldásának 
biztosítása. Felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenység megszervezéséért és folyamatos ellátás 
biztosításáért. 

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

Pályázati feltételek: 

– egyetemi szintű végzettség (orvostudományi vagy egyéb); 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz; 

– a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a fenntartó felmentést adhat a vezetői 
gyakorlat megléte alól, illetőleg az egészségügyi (szak)menedzseri képesítési vagy egészségügyi 
menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítési feltétel alól, abban az esetben, ha a 
pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek – a kinevezés (megbízás) adásától számított – 
öt éven belül történő megszerzését; 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– hasonló területen szerzett több éves vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– egyetemi oklevél és menedzseri képesítés másolata; 



– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, illetve annak igazolása, hogy a 
pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás alatt (amennyiben a benyújtási határidőig nem áll 
rendelkezésre, az igényléséről szóló igazolást kell csatolni, az eredeti erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a 
véleményező bizottság meghallgatásának időpontjáig kell benyújtani); 

– szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló 
testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától 
tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 10. 

A pályázat a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján 2014. április 5-én jelenik meg. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Sárospatak Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4097/2014., valamint a munkakör 
megnevezését: „Intézményvezető”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok elbírálása az 1992. évi XXXIII. törvénynek (Kjt.) 
valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletnek megfelelő eljárási rend szerint történik. Az elbírálás 
határideje a benyújtási határidőt követő első testületi ülés. A pályázat eredményéről a részt vevők írásbeli 
értesítést kapnak.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.sarospatak.hu – 2014. április 1.; 

– Zemplén Televízió – 2014. április 1. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Szalkszentmárton Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet Szalkszentmárton, valamint Tass községek ellátási területén gyermek 
háziorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 6086 Szalkszentmárton, Fő út 62., Bács-Kiskun megye, 6088 Tass, Kálvin tér 1. 



A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az ellátási terület, Szalkszentmárton és Tass községek 
közigazgatási terület gyermek lakossága alapellátási és iskola-egészségügyi ellátási kötelezettsége 
vállalkozói, illetve közalkalmazotti formában. 

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

Pályázati feltételek: 

– orvosi egyetemi végzettség, gyermekorvos szakvizsga; 

– gyermek háziorvosi területen szerzett szakmai tapasztalat; 

– ECDL; 

– „B” kategóriás jogosítvány. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– gyermek háziorvosi területen szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– a hozzátartozó fogszakorvosi képzettsége. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakirányú végzettséget igazoló okirat hiteles másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai 
feladószelvény másolata; 

– gyermekorvosi szakmai gyakorlat igazolásáról szóló nyilatkozat; 

– nyilatkozat arról, hogy a körzetet vállalkozási formában, vagy közalkalmazottként kívánja-e ellátni; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot 
megismerhessék; – nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt, vagy zárt ülést kér; 

– a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve igazolása a működési jog engedélyezéséről. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 26. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Káposztás Tibor nyújt, a 06 (76) 358-543-as 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Szalkszentmárton Község Önkormányzata címére történő megküldésével 
(6086 Szalkszentmárton, Jókai utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 150-4/2014., valamint a munkakör megnevezését: „Gyermek háziorvos”. 

– személyesen: Káposztás Tibor, Bács-Kiskun megye, 6086 Szalkszentmárton, Jókai utca 2. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
véleményezési joggal Tass Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 31. 



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.kozigallas.gov.hu – 2014. április 21. 

– www.szalkszentmarton.hu – 2014. április 18. 

– www.tass.hu – 2014. április 18. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A szolgáltatás költségeit az önkormányzat támogatja. Szolgálati lakás lehetősége biztosított. 

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

Békés megye 

Geszt és Mezőgyán Községek Önkormányzatai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetnek Háziorvosi, Iskola- és Ifjúság-orvosi Szolgálat háziorvos 
munkakör beöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony / vállalkozási 
jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5734 Geszt, Kossuth u. 11. Békés megye, 5732 Mezőgyán, Árpád u. 
34. alatti háziorvosi rendelők. (A két praxisban ellátandó személyek száma 2000 fő.) 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás, területi ellátási 
kötelezettséggel, iskolaorvosi feladatok ellátása 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók / hatályos jogszabályok alapján, megállapodás 
szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi egyetemi végzettség, szakirányú végzettség; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– „B” kategóriás jogosítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. augusztus 1. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 31. 

Pályázat elbírálásának időpontja: 2014. június 15. 

Pályázat benyújtásának módja: postai úton: Geszt Község Önkormányzat polgármesterének, Fábián 
Zsuzsanna polgármester, 5734 Geszt, Kossuth u. 1. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető 
Fábián Zsuzsannától, Geszt polgármesterétől személyesen, vagy a 06 (66) 496-061-es telefonon, vagy 
Zsoldos Zoltánnál, Mezőgyán polgármesterénél személyesen, 5732 Mezőgyán, Árpád u. 37. alatt, vagy a 06 
(66) 495-100-as telefonon. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 



Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet főigazgatója pályázatot hirdet az 
intézet Szemészeti Osztályán szemész szakorvos, vagy szakvizsga előtt álló orvos által betölthető állásra. 

Bérezés: a 2003. évi LXXXIV. törvény, az egészségügyről szóló törvény és a Kjt., alapján illetve 
megegyezés szerint, foglalkoztatás határozatlan időre, próbaidő kikötésével történik. 

Érdeklődni lehet telefonon: Dr. Pap Ádám mb. osztályvezető főorvosnál – 06 (56) 503-676-os 
telefonszámon. 

A hirdetés KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelentetés lejárati ideje: 2014. május 30. 

*** 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az I. számú vegyes (felnőtt 
és gyermek) háziorvosi körzet háziorvosi állásának betöltésére. 

Munkavégzés helye és a munkakör megnevezése: 

Munkahely: Jász-Nagykun-Szolnok megye 5051 Zagyvarékas, Szabadság tér 8. 

Munkakör: háziorvos. 

A háziorvosi feladatok vállalkozási formában láthatók el. 

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

Pályázati feltételek: 

– orvosi egyetemi végzettség, a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt szakképesítés, a 313/2011. (XII. 
23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– MOK tagságról igazolás; 

– munkaköri alkalmassági igazolás; 

– hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba 
betekinthessenek; 



– nyilatkozat arról, hogy a pályázó kéri-e pályázatának zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyalását. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázat elbírálását és a szükséges engedélyek 
pályázó általi beszerzését követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 10. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton a pályázatnak a Zagyvarékas Község Önkormányzatának 
Képviselő-testület címére (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) megküldésével. A borítékon kérjük 
feltüntetni a munkakör megnevezését: „HÁZIORVOS”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30. 

A pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ: lakás biztosítása megoldható. 

A háziorvosi körzetbe bejelentkezettek száma: 2007 fő. 

A pályázattal kapcsolatban további információ Jánosi József polgármestertől vagy Jenesné Paróczai 
Erika jegyzőtől kérhető a 06 (56) 540-020-as telefonszámon vagy a hivatal@zagyvarekas.hu e-mail címen. 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Nyírparasznya Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki Nyírparasznya község 
közigazgatási területén háziorvosi feladatok ellátására. 

Ellátandó feladat: Nyírparasznya község teljes közigazgatási területén a háziorvosi körzetben háziorvosi 
feladatok ellátása az Önkormányzat tulajdonában lévő rendelőben. 

A tevékenység vállalkozó háziorvosként, vagy közalkalmazottként látható el. 

A megbízás időtartama: az Önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt, melyben a felek rögzítik a 
működési feltételeket. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 14.  

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok: a háziorvosi alapellátás feladatainak ellátása. A háziorvosi, a 
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározottak 
szerint. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, vállalkozási forma esetén finanszírozási szerződés 
rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 

– a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 
szerinti képesítés, valamint 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 



feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben 
előírt egyéb feltételek; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség. 

Pályázathoz mellékelni kell: 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok közjegyzői hitelesített másolatát; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, és hogy 
nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; 

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul, illetve nyilatkozatot, hogy a pályázat tárgyalását 
nyílt, vagy zárt ülésen kéri; 

– nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő 
személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez; 

– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás 
esetén az Alapító Okirat/cégbírósági bejegyzést igazoló okirat) hiteles másolatát; 

– egészségügyi alkalmassági igazolást. 

A munkakör betöltésének időpontja: 2014. augusztus 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 30. 

Egyéb információk: a pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szabó János polgármester 
nyújt, a  
06 (44) 385-175-ös telefonszámon. 

Az Önkormányzat a háziorvos részére szolgálati lakást tud biztosítani. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Nyírparasznya Község Önkormányzata 
címére történő megküldésével (4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
beosztás megnevezését: „Háziorvos”. Személyesen: Szabó János polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye, 4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő legközelebbi képviselő-
testületi ülés, 2014. július 20. 

A pályázat további közzétételének helye: 

– Önkormányzat hirdetőtábláján; 

– Önkormányzat honlapján; 

– Kelet-Magyarország napilapban. 

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

Nyírparasznya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánítására. 



Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

A balatonfüredi Állami Szívkórház főigazgatója pályázatot hirdet orvosi állás betöltésére, Kardiológiai 
Rehabilitációs Osztályra.  

Elsősorban azoknak az orvosoknak a jelentkezését várjuk, akik a diploma megszerzése után letöltötték a két 
éves rezidensi gyakorlatot, vagy belgyógyász vagy kardiológus vagy orvosi rehabilitáció kardiológiából 
szakvizsgával rendelkeznek. 

A kinevezés határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszonyban orvos vagy szakorvos munkakörre szól. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, belgyógyász vagy kardiológus vagy orvosi rehabilitáció kardiológiából szakvizsga; 

– idegen nyelvtudás. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– tudományos munkák, publikációk jegyzéke; 

– diploma másolata; 

– szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– működési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– kamarai tagsági igazolás; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– 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: kardiológiai rehabilitációs osztályon végzendő orvosi tevékenység. 

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

Pályázati határidő: a megjelenést követő 30. nap (KIH). 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) 
honlapján 2014. május 7-től. 

A pályázat benyújtása: Prof. Dr. Veress Gábor főigazgatónak, Állami Szívkórház 8230 Balatonfüred, 
Gyógy tér 2. 

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

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 



*** 

A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.) főigazgatója 
pályázatot hirdet szakorvosi munkakörben: 

szemész szakorvosi állásra 

Pályázati feltétel: 

– szemész szakorvosi végzettség 

Pályázati anyag tartalma:  

– önéletrajz, szakmai pályafutás,; 

– orvosi diploma; 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló okiratok 
másolatai; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtása a megjelenéstől számított 30 napon belül. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Lakás: megbeszélés tárgyát képezi. 

csecsemő és gyermek szakorvosi állásra 

Pályázati feltétel: 

– csecsemő és gyermek szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás; 

– orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését 
igazoló okiratok másolatai; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtása a megjelenéstől számított 30 napon belül. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Lakás: megbeszélés tárgyát képezi. 

szülész-nőgyógyász szakorvosi állásra 



Pályázati feltétel: 

– szülész-nőgyógyász szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás; 

– orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését 
igazoló okiratok másolatai; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtása a megjelenéstől számított 30 napon belül. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Lakás: megbeszélés tárgyát képezi. 

sebész szakorvosi állásra 

Pályázati feltétel: 

– sebész szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás; 

– orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését 
igazoló okiratok másolatai; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

belgyógyász szakorvosi állásra 

Pályázati feltétel: 

– belgyógyász szakorvos, szakorvos jelölt. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás; 



– orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését 
igazoló okiratok másolata; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

– szakvizsga előtt álló (rezidens) jelentkezését is elfogadjuk. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtása a megjelenéstől számított 30 napon belül. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Lakás: megbeszélés tárgyát képezi. 

radiológus szakorvosi állásra 

Pályázati feltétel: 

– radiológus szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás; 

– orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését 
igazoló okiratok másolatai; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás, a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtása a megjelenéstől számított 30 napon belül. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Lakás: megbeszélés tárgyát képezi. 

Sürgősségi Betegellátó Osztályra szakorvosi állásra 

Pályázati feltétel: 

– szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás; 

– orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését 
igazoló okiratok másolatai; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 



Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtása a megjelenéstől számított 30 napon belül. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Lakás: megbeszélés tárgyát képezi. 

Valamennyihez: 

Érdeklődni: Dr. Vörös Ibolya főigazgató, 8500 Pápa, Jókai u. 5–9., 06 (89) 514-002. 

Zala megye 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 
NEM KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

Az Országos Mentőszolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet Országos Mentőszolgálat Főigazgatóság főigazgatói kabinetvezető munkakör 
betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2014. június 1-jétől 2019. május 31-
ig szól. 

A munkavégzés helye: Budapest, 1055 Budapest, Markó utca 22. 

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

A Főigazgatósághoz tartozó igazgatók és a közvetlenül a Főigazgató alá tartozó szervezeti egységek 
tevékenységének összehangolása. A Főigazgató és az igazgatók által meghatározott feladatok és a határidők 
nyilvántartásának kezelése. Felügyeli és koordinálja az intézmény iktatási és iratkezelési rendszerét, a 
kiadmányozást. Vezeti, kezeli és elkészíti a jogszabályokban, illetve egyéb rendelkezésekben előírt, 
feladatkörébe tartozó nyilvántartásokat és jelentéseket. Koordinálja az Országos Mentőszolgálatot érintő 
jogszabályokkal kapcsolatos előkészítési és véleményezési feladatokat. Kapcsolatot tart a főhatóságokkal, 
más közintézmények és egészségügyi szolgáltatók vezetésével. Koordinálja az Országos Mentőszolgálat és 
más intézmények, szervezetek közötti kommunikációt. 

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, jogi egyetemi végzettség és jogi szakvizsga, legalább 5 éves, közigazgatási területen szerzett 
gyakorlat, közbeszerzési referens végzettség, büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– közigazgatási szakvizsga, európai uniós forrásokból megvalósuló projektek dokumentálásával és 
monitoringjával kapcsolatos ismeretek, idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– szakmai önéletrajz, vezetői elképzelés kb. 4-5 oldal, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 
nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik, erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2014. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 9. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Ibolya HR főosztályvezető nyújt, a 06 (1) 350 
6513-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 Budapest, 
Markó utca 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
13000/19/2014., valamint a munkakör megnevezését: „Főigazgatói Kabinetvezető”. 

– elektronikus úton Papp Ibolya Humánpolitikai Főosztályvezető részére a papp.ibolya@mentok.hu e-mail 
címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 23. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.mentok.hu. 

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

*** 

Az Országos Mentőszolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet Országos Mentőszolgálat Főigazgatóság projekt igazgató munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2014. június 1-jétől 2019. május 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Budapest, 1055 Budapest, Markó utca 22. 

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

Feladata a tervezés, illetve kivitelezés alatt álló, Európai Unió által finanszírozott, az Országos 
Mentőszolgálat fejlesztését szolgáló projektek magas szintű támogatása, képviselete az intézmény felső 
vezetésében, az érintett belső és külső szereplők körében. A projektek intézményi felsővezetői szintű 
koordinálása. Felügyeli a projektek operatív terveinek kidolgozását, karbantartását, a projektek 
végrehajtását és biztosítja a projektek költségvetésének tervezett, gazdaságos, cél szerinti felhasználását. 
Felel a Projektigazgatóság hatékony működéséért, a projektek sikeres, költséghatékony megvalósításáért, a 
hatáskörébe utalt döntések meghozataláért. 

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

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség, egészségügyi szakmenedzser illetve ezzel egyenértékű végzettség; 



– legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 

– legalább 3 éves, az európai uniós fejlesztések előkészítésében, tervezésében és megvalósításában szerzett 
tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– oxyológia vagy sürgősségi orvostan szakvizsga illetve egyéb szakképesítés; a sürgősségi betegellátás és a 
mentés rendszerének átfogó ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, vezetői elképzelés kb. 4-5 oldal, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 
nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik, erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2014. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 9. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Ibolya HR főosztályvezető nyújt, a 06 (1) 350 
6513-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 Budapest, 
Markó utca 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
13000/22/2014., valamint a munkakör megnevezését: „Projekt Igazgató”. 

– elektronikus úton Papp Ibolya Humánpolitikai Főosztályvezető részére a papp.ibolya@mentok.hu e-mail 
címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 23. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.mentok.hu. 

 


