
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

2014. EüK. 7. szám pályázati felhívás (hatályos: 2014.05.23 - ) 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 

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. 



*** 

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 22/B. §-a és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rend (továbbiakban: Rendelet) 4. § és 7. §-a, valamint a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208–211. §-ai alapján az: 
Országos Mentőszolgálat 1055 Budapest Markó u. 22. gazdasági igazgatói munkakörének 
munkaviszony keretében, vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések szerinti 
betöltésére. 

Az Országos Mentőszolgálat jogszabályban meghatározott közfeladata: Az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény 94. §-a, valamint a mentésről szóló 5/2006. (II. 7) EüM 
rendelet 2. § a) pontja szerinti mentési tevékenység, a mentés állami mentőszolgálatként való 
ellátása az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) 
bekezdése alapján. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: a munkaviszony létesítése, megszüntetése valamint a 
díjazás megállapítása tekintetében az egészségügyért felelős miniszter, egyéb munkáltatói 
jogok gyakorlására az intézmény főigazgatója jogosult. 

Munkakör: gazdasági igazgató. 

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

A munkakör betöltésének kezdő napja várhatóan: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős. 

A gazdasági igazgató feladatai: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §-ában 
meghatározott feladatok ellátása. 

Munkavégzés helye: 1055 Budapest Markó u. 22. 

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

Pályázati feltételek: 

– a Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően: felsőoktatásban 
szerzett végzettség és emellett 

– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy 
az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés; 



– vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés és a gazdasági vezetői belső ellenőri, 
érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői – vagy 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) 150. § (1) és (2) bekezdése 
szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai 
gyakorlat; 

– az Sztv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása, és a 
tevékenység ellátására jogosító engedély csatolása, ennek hiányában ez alóli mentesítés iránti 
kérelem a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra történő 
hivatkozással; 

– az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési 
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 
szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 5. § (1) bekezdésének b) pontjában 
foglaltaknak megfelelően legalább három éves vezetői gyakorlat, ennek hiányában ez alóli 
mentesítési kérelem a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltakra 
történő hivatkozással, 

– magyar állampolgárság, 

– cselekvőképesség, 

– büntetlen előélet, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 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; 

– 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 benyújtásának határideje: 2014. június 11. 

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 Mentőszolgálat gazdasági igazgatói 
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. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja 2014. május 12. 

– Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapja 2014. május 12. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, 
ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

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, 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. 

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. 

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

A pályázat benyújtási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján 
történő megjelenéstől (2014. május 28.) 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. 

*** 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 
20–32.). pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megjelölése: ápolási igazgató. 

A jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan időre, a vezetői megbízás határozott 
időre – 3 évre – történik. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony. 

Főbb feladatok: a gyógyintézményben folyó ápolási tevékenység irányítása, koordinálása és 
ellenőrzése a főigazgató közvetlen irányítása mellett. A kórházi ápolási dokumentáció 
szabályszerű vezetésének és szakmai tartalmának felügyelete. Az intézmény higiénés 
rendjében és a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése. Az ápolói és 



egyéb szakdolgozói munkakörben foglalkoztatottak továbbképzésének biztosítása és 
összehangolása. 

Pályázati feltételek: 

– főiskolai vagy egyetemi egészségügyi végzettség; 

– diplomás ápolói, vagy egyetemi okleveles ápolói képesítés; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi 
(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési 
szakon szerzett képesítés; 

– fekvőbeteg gyógyintézményben szerzett legalább 10 éves ápolói és 3 éves vezetői 
gyakorlat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– oktató kórházban szerzett vezetői tapasztalat; 

– minőségirányítási rendszerek alkalmazásában szerzett gyakorlat. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz; 

– az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata; 

– a vezetésre, fejlesztésre vonatkozó szakmai program; 

– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

A pályázat benyújtható: postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató 
Kórház Főigazgató címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.). 

Díjazás: a Kjt-t figyelembe véve, megegyezés alapján kerül megállapításra. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 15. 

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően elbírálásra kerülnek, a 
munkakör 2014. július 1-jétől betölthető. 

Pályázattal kapcsolatban információt nyújt: Bankó Gabriella humánpolitikai osztályvezető 
– 06 (82) 501-300/1246-os telefonszámon. 



*** 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (3526 Miskolc, 
Szentpéteri kapu 72–76.) főigazgató főorvosa pályázatot hirdet a Sürgősségi Aneszteziológiai 
és Intenzív Terápiás Intézetben működő Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 
Osztály osztályvezető főorvosi állásának betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvosi képesítés; 

– az aneszteziológia és intenzív terápia valamennyi szakterületén szerzett jártasság; 

– tudományos minősítés megléte, vagy megszerzésének vállalása 3 éven belül; 

– vezetői gyakorlat; 

– graduális és posztgraduális képzésben szerzett tapasztalat és készség; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– igazolás működési nyilvántartásba vételről; 

– igazolás orvosi kamarai tagságról; 

– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogáról, 

– a törvényben előírt dokumentációkon túlmenően csatolni kell az eddigi szakmai 
tevékenységet is magába foglaló részletes önéletrajzot, valamint szakmai elképzelést és 
programot. 

Előny: 

– szervdonációban szerzett gyakorlat. 

Szolgálati lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Az álláshirdetés a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján történő 
megjelenése: 2014. május 4.  

A pályázatot kérjük az intézet Humánpolitikai O.-ára benyújtani 2014. június 30-ig. Az állás a 
sikeres pályázati eljárás lefolytatását követően azonnal betölthető. 

*** 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (3526 Miskolc, 
Szentpéteri kapu 72–76.) főigazgató főorvosa pályázatot hirdet a Klinikai Onkológiai és 
Sugárterápiás Centrum centrumvezető főorvosi állásának betöltésére. 

Pályázati feltételek: 



– klinikai onkológia szakorvosi képesítés; 

– klinikai farmakológiai szakvizsga megléte; 

– az onkológia valamennyi szakterületén szerzett jártasság; 

– tudományos minősítés, vagy megszerzésének vállalása 3 éven belül; 

– vezetői gyakorlat; 

– szakigazgatási szervnél szerzett gyakorlat 

– graduális és posztgraduális képzésben szerzett tapasztalat és készség; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– igazolás működési nyilvántartásba vételről; 

– igazolás orvosi kamarai tagságról; 

– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogáról, 

– a törvényben előírt dokumentációkon túlmenően csatolni kell az eddigi szakmai 
tevékenységet is magába foglaló részletes önéletrajzot, valamint szakmai elképzelést és 
programot. 

Előny: 

– manuális szakterületen szerzett alapszakvizsga megléte. 

Szolgálati lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Az álláshirdetés a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján történő 
megjelenése: 2014. május 4.  

A pályázatot kérjük az intézet Humánpolitikai O.-ára benyújtani 2014. június 30-ig. Az állás a 
sikeres pályázati eljárás lefolytatását követően azonnal betölthető. 

*** 

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 
3.) főigazgatója munkaügyi osztályvezető állást hirdet az alábbi feltételekkel: 

– közgazdász diploma; 

– felsőfokú munkajogi végzettség; 

– tb ügyintézői végzettség; 

– minimum 5 év szakmai gyakorlat; 



– büntetlen előélet; 

– KIR3 és Orgware rendszer, MS Office felhasználói szintű ismerete. 

Előny: 

– mérlegképes könyvelői végzettség; 

– vezetői gyakorlat. 

Jogviszony: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, határozott idejű vezetői 
megbízással. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

A pályázat beadási határideje: 2014. június 18. 

Érdeklődés: Czakó Imre gazdasági igazgató, 06 (22) 535-500/1012 mellék. 

Jelentkezés: postai úton: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3., Dr. Csernavölgyi István 
főigazgató. A borítékon szerepeljen a munkakör. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– részletes szakmai önéletrajz 

– szakmai elképzelések 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

– nyilatkozat arról, hogy a bírálatban részt vevők megismerhetik a pályázatot 

A pályázat további közzétételének helye, ideje: 

KÖZIGÁLLÁS portálján: 2014. május 28. 

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház intézményi honlapján: 2014. május 28. 

*** 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 
Onkoradiológia fizikus munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 



A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Lineáris gyorsítókra, HDR-AL berendezésekre 
tervezés, dózismérések, egyéb fizikusi munkák. 

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, egyszakos fizikusi, fizikatanári, elektromérnöki szakon. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– motivációs levél; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók véleményezzék és 
megismerjék. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 3. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. május 13. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Balázs nyújt, a 06 (94) 515-646-
os 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 szerelő azonosító számot: Sz/896-0/2014., valamint a munkakör 
megnevezését: „FIZIKUS”; 

– személyesen: Prof. Dr. Nagy Lajos PhD.,Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky 
utca 5. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 24. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.markusovszky.hu honlapon 
szerezhet. 



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) pályázati felhívása. 

Munkahely és a munkakör megjelölése: Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi 
állás (Sümegi Telephely). 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, belgyógyász szakvizsga; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság; 

– legalább 5 éves belgyógyász szakorvosi gyakorlat. 

Bérezés: Kjt. szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 napon belül. 

Pályázat benyújtása: Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, 8200 Veszprém, 
Kórház u. 1 

Előny: 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat; 

– 5 évnél több vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázathoz csatolandó iratok: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagság másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig 
benyújtható; 



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

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

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 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) 
pályázatot hirdet Cegléd XIV. számú felnőtt háziorvosi körzetének ellátására, amely 
területi ellátási kötelezettséggel jár. 

Ellátandó lakosságszám: 1500 fő. 

A rendelő címe: Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky tér 3/A 

Pályázati feltételek: 

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi 
II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az 
egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, – 
az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint; 



– büntetlen előélet; 

– felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek; 

– MOK tagsági igazolvány; 

– egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz, amely 
tartalmazza a szakmai gyakorlatot; 

– orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati 
példányai; 

– egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről, illetve 
társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító 
okiratának másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Népegészségügyi Intézete által kiadott igazolás 
a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról; 

– egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása; 

– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati 
anyagot megismerhessék; 

– nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: saját személygépkocsi és „B” kategóriás vezetői 
engedély. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 31. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Cegléd Város Önkormányzata Földi László 
polgármesternek címezve: 2701 Cegléd, Pf.: 85., a borítékon kérjük feltüntetni „XIV. számú 
felnőtt háziorvosi körzet” 

További információ kérhető telefonon: 06 (53) 511-437 – az egészségügyi ügyintézőtől. 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a 
pályázatot külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

A feladatellátás megkezdésének időpontja: 2014. augusztus 3. 



Egyéb információk: a háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az 
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint az egészségügyi 
szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött 
külön szerződés alapján történik. 

A Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky tér 3/A szám alatti rendelő nem önkormányzati tulajdonban lévő, 
a háziorvos által bérelhető rendelő. 

A pályázat egyéb megjelentetése: 

– www.cegled.hu aktuális/pályázatok; 

– www.oali.hu. 

*** 

A pályázatot meghirdető szerv neve, címe: Nagykőrös Város Önkormányzat (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 Önkormányzat 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 tölthető be. 

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 

A Magyar Imre Kórház Ajka főigazgatója (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) állást hirdet az alábbi 
osztályokra: 

Sürgősségi Betegellátó Osztály 

Csecsemő-gyermekgyógyászati Osztály 

Szülészet-nőgyógyászati Osztály 

Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály 



Belgyógyászati Osztály 

Baleseti Sebészeti Osztály 

Sebészeti Osztály 

Infektológiai Osztály 

Pathológiai Osztály 

Psychiátriai Szakrendelés és Gondozás 

orvosi állásbetöltésére. 

Az állás folyamatosan betölthető. Érdeklődni lehet dr. Nyári Ildikó főigazgatónál a 06 (88) 
521-124-es telefonszámon. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

– MOK tagságot igazoló kártya másolata; 

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék. 

A pályázatokat a Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) dr. Nyári Ildikó 
főigazgatóhoz lehet benyújtani. 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT 
ÁLLÁSOKRA 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója pályázatot hirdet egészségügyi szakoktatói 
álláshely betöltésére közalkalmazotti jogviszonyban. 

Pályázati feltétel: 

– orvosttudományi egyetem egészségügyi főiskolai karán szerzett egészségügyi szakoktatói 
képesítés; 

– legalább 10 éves, a szakmában eltöltött gyakorlat. 

Előnyt jelent 

– pedagógiai képesítés megléte; 



– vezetői gyakorlat. 

Bérezés: Kjt. illetve megegyezés szerint. 

Feladata: 

– az intézmény egészségügyi dolgozóinak képzésével, továbbképzésével kapcsolatos 
feladatok koordinálása, szervezése, lebonyolítása; 

– a szakdolgozók működési nyilvántartásának folyamatos ellenőrzése, karbantartása, 
felülvizsgálata; 

– a képzésekből adódó szakmai gyakorlatok irányítása, ellenőrzése; 

– folyamatos kapcsolattartás a képző intézményekkel. 

A jelentkezéshez csatolandók: 

– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– működési nyilvántartási kártya, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági (erkölcsi) bizonyítvány 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2014. június 13. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követően, 2014. július 1-jétől tölthető be. 

A pályázati felhívás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján is megtekinthető 2014. 
május 25-től. 

A pályázati anyagot az intézmény Humánpolitikai Osztályára (a fentiekben megjelölt 
másolatokkal, önéletrajzzal együtt) kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). 
Telefon: 06 (34) 515-469. 

A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat intézményi szakoktatói álláshelyre”. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM 
KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármestere (1067 Budapest, 
Eötvös utca 3.) pályázatot hirdet a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (1074 Budapest, 
Csengery utca 25.) gazdasági igazgatói munkakörének munkaviszony keretében, vezető 



állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések szerinti betöltésére. A feladat ellátása a 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-a alapján történik. 

Ellátandó feladat: az intézmény gazdálkodásának szervezése, ellenőrzése, költségvetés 
elkészítése, az intézmény kezelésében és használatában lévő vagyontárgyak védelmének, 
rendeltetésszerű használatának szervezése, irányítása, ellenőrzése, hatékony, racionális 
gazdálkodás kialakítása, a gazdasági-műszaki ellátás tevékenységének irányítása, az 
intézmény beszámoló jelentéseinek, egyéb adatszolgáltatásainak elkészítése, ellenőrzése, a 
gazdasági-műszaki ellátás szabályzatainak, ügyrendjének összeállítása, feladatkörében belső 
utasítások kiadása, az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati 
rendjének kialakítása, a pénzgazdálkodás szabályozása, ellenőrzése, az intézmény bér- és 
munkaügyi tevékenységének irányítása és ellenőrzése, az anyag- és eszközellátás 
folyamatosságának megszervezése, jogszabályban és a Szervezeti és Működési Szabályzat 
szerint meghatározott feladatok. 

Pályázati feltételek: 

– szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes 
könyvelői, illetve ezzel egyenértékű szakképesítés; 

– legalább ötéves szakmai gyakorlat; 

– legalább hároméves vezetői gyakorlat; 

– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban való 
szereplés, továbbá a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel való rendelkezés; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalása a 2007. évi CLII. törvény alapján. 

A vezetői gyakorlat alól felmentést az intézmény vezetője javaslatára a fenntartó adhat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet: 

– egészségügyi járóbeteg-szakellátó gyógyintézetben gazdasági igazgatói munkakörben, 
illetve beosztásban szerzett tapasztalat, 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy folyamatban lévő egészségügyi 
(szak)menedzseri tanulmányok. 

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján történő megjelenését (2014. május 26.) követő 15. nap. 

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

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 



A munkakör betöltése határozatlan időre szóló munkaszerződéssel történik, három hónap 
próbaidő kikötésével. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

A pályázathoz benyújtandó iratok, igazolások: 

– fényképes szakmai önéletrajz; 

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– a végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– szakmai gyakorlatot igazoló okiratok; 

– vezetői gyakorlatot igazoló okiratok; 

– a nyilvántartásban való szereplés, továbbá a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel 
való rendelkezés igazolása; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez; 

– nyilatkozat a pályázati anyagnak a véleményezők és döntéshozók részére történő 
sokszorosításához, valamint továbbításához való hozzájárulásról; 

– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról; 

– nyilatkozat arról, hogy cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll-e; 

– bérigényre vonatkozó nyilatkozat. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. § (6) bekezdésében és a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § 
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázót a pályázati 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 pályázatot zárt borítékban, Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat, 
Hassay Zsófia polgármester részére kell eljuttatni a következő címre: 1067 Budapest, Eötvös 
utca 3. Kérjük a borítékon feltüntetni: „gazdasági igazgatói pályázat”. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: dr. Mayer Ákos igazgató (1074 Budapest, 
Csengery u. 25.). Telefon: (1) 322-3220. 

 


