
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra  

hatályos: 2014.06.16 – 

2014. EüK. 8. szám pályázati felhívás 

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. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, 
ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

A Mátrai Gyógyintézet Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Oktató 
Kórháza (3223 Mátraháza) főigazgatója pályázatot hirdet határozatlan idejű, közalkalmazotti 
jogviszonyban az alábbi állások betöltésére: 

pulmonológiai rehabilitációs szakorvos: 

Feladata: munkaköri lírás alapján a szakorvosi végzettségének megfelelő gyógyító munka 
végzése, aktív részvétel a pulmonológiai team munkájában. 

Kiemelt bérezés. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma megléte; 

– pulmonológiai rehabilitációs szakvizsga megléte; 

– magyar nyelvtudás; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

– az állásra pulmonológus szakvizsgával is lehet jelentkezni, ha vállalja a rehabilitációs 
szakvizsga megszerzését. Az állás betölthető szabadfoglalkozásban vagy vállalkozásban is. 

Csatolandó dokumentumok: 

– OONY-ba történt felvétel és a MOK tagság igazolása (egyszerű másolatban); 

– végzettséget igazoló okiratok másolata (egyetemi diploma, szakvizsga oklevél, stb.); 

– szabadfoglalkozásban, vagy vállalkozásban történő ellátás esetén erre jogosító dokumentum 
másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előéletről (erkölcsi 
bizonyítvány), szakmai önéletrajz. 

pulmonológus szakorvos: 

Feladata: munkaköri lírás alapján a szakorvosi végzettségének megfelelő gyógyító munka 
végzése, aktív részvétel a bronchológiai team munkájában. 



Kiemelt bérezés. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma megléte; 

– tüdőgyógyász szakvizsga megléte; 

– magyar nyelvtudás; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

– az állásra elsősorban szakorvosok jelentkezését várjuk, de jelentkezhetnek szakvizsga előtt 
állók is. 

Csatolandó dokumentumok: 

– OONY-ba történt felvétel és a MOK tagság igazolása (egyszerű másolatban); 

– végzettséget igazoló okiratok másolata (egyetemi diploma, szakvizsga oklevél, vagy 
szakvizsga előtti állapot igazolása); 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előéletről (erkölcsi 
bizonyítvány), szakmai önéletrajz. 

Az állás 90 napos próbaidő kikötésével jön létre. 

gyakornok orvos (2): 

Feladataik: munkaköri leírás alapján az Intézet pulmonológiai, bronchológiai, illetve az 
intervenciós bronchológiai team munkájában való aktív részvétel. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma megléte; 

– magyar nyelvtudás; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

Csatolandó dokumentumok: 

– OONY-ba történt felvétel és a MOK tagság igazolása (egyszerű másolatban); 

– végzettséget igazoló okiratok másolata, (pl. egyetemi diploma,),; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előéletről (erkölcsi 
bizonyítvány), szakmai önéletrajz, 

Mindhárom pályázatra vonatkozó tudnivalók: 



Pályázati határidő: 2014. július 4. 

A pályázathoz csatolni kell beleegyező nyilatkozatot, hogy a pályázat elbírálásában részt 
vevők a teljes pályázati anyagot megismerjék és a pályázat elbírálásához felhasználják. 

A pályázati kiírásokkal kapcsolatosan további információt Dr. Urbán László PhD főigazgató 
nyújt, a 06 (37) 574-505-ös telefonszámon. 

A pályázatokkal kapcsolatban bővebb és irányadó adatok a kozigallas.hu honlapon találhatók! 

*** 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.) a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Bőrgyógyászati Osztály bőrgyógyász 
szakorvos 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: bőrgyógyász szakorvosi tevékenység teljes 
munkaidőben, készenlétben való részvétellel. 

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, bőrgyógyász szakorvosi képesítés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

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

– működési nyilvántartás igazolása; 

– szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– 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 30. 



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/1800-0/2014, valamint a munkakör 
megnevezését: „Bőrgyógyász szakorvos”. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 21. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.markusovszky.hu – 2014. június 2. 

KIH honlapja – 2014. június 2. 

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

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete (8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) pályázatot 
ír ki a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet főigazgató magasabb vezető beosztás 
megbízással történő betöltésére az alábbi tartalommal: 

1. A munkáltatói jogkör gyakorlója: Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

2. A munkavégzés helye: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet (8960 Lenti, Kossuth 
út 10.) 

3. A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására 
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a 
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A betöltendő magasabb vezetői megbízás megnevezése: főigazgató (megbízott vezető) 

A betöltendő munkakör megjelölése: szakorvos 

A betöltendő szakorvos munkakörhöz kapcsolódó közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

4. A pályázat benyújtásának feltételei: 

a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség; 

b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzseri szakképesítés, 



c) legalább ötéves vezetői gyakorlat; 

d) büntetlen előélet. 

5. A magasabb vezetői megbízás 3 évre szól. 

6. A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2014. október 1. 

A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2019. szeptember 30. 

7. A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

– az orvosigazgató és a gazdasági igazgató megbízása, a megbízás visszavonása, illetve 
felettük az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása; 

– az orvosigazgató és a gazdasági igazgató munkaköri leírásának meghatározása; 

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása; 

– a belső szabályzatok kiadása; 

– az intézmény tevékenysége elleni panasz megvizsgálása és elintézése; 

– a Rendelőintézet képviselete; 

– intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása; 

– házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése; 

– az intézmény higiénés rendjének biztosítása és felügyelete; 

– az intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenőrzése; 

– az orvosi és asszisztensi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók 
továbbképzésének biztosítása és felügyelete; 

– tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének 
valamennyi területét, 

– ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és 
döntésekben a vezető részére előírt feladatokat; 

– megszervezi az intézmény belső ellenőrzését; 

– elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, kötelezően előírt szabályzatait, 
továbbá az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket; 

– kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, 
intézményekkel; 



– kapcsolatot tart nemzetközi intézményekkel, szervezetekkel, 

– támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, 

– folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, 
munkáját; 

– az ellátás szervezési feladatok irányítása, kapcsolattartás az alapellátással, 
társintézményekkel, szociális ellátással; 

– minőségirányítási rendszer működtetése; 

– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése; 

– mindaz, amit jogszabály a főigazgató hatáskörébe utal. 

8. Juttatások: 

Illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
alapján. 

Egyéb juttatások jogszabály alapján. 

9. A pályázathoz csatolni kell: 

– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát; 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– a legalább ötéves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást; 

– a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a 
pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek; 

– nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. 
törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 

10. A pályázati felhívás Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján való 
közzétételének időpontja: 2014. május 20. 

11. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 31. 

12. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első 
képviselő-testületi ülés. 



A pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Város Polgármesteri Hivatala címére (8960 
Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) kell benyújtani. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a titkársági 
csoportvezetőnél lehet személyesen, vagy a 06 (92) 553-911-es telefonszámon. 

*** 

Siófoki Kórház-Rendelőintézet (8600 Siófok, Semmelweis u. 1.) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Siófoki 
Kórház-Rendelőintézet Szülészeti- és Nőgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos 
beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8600 Siófok, Semmelweis utca 1. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Szülészeti- 
és Nőgyógyászati Osztály munkájának szervezése és zavartalan működésének biztosítása. 

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, szülész-nőgyógyász szakorvos; 

– vezetői gyakorlat – 5 év feletti vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség 

– alap- és működési nyilvántartásba vétel; 

– kamarai tagság; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– laparoszkópos műtéti technikákban való jártasság; 

– nőgyógyászati onkológiai sebészetben szerzett tapasztalat; 

– magzati genetikai UH diagnosztikában való jártasság, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

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

– alap- és működési nyilvántartásba vétel, valamint a kamarai tagság igazolása. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 4. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Inczeffy István főigazgató nyújt, a 
06 (84) 310-510-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Siófoki Kórház-
Rendelőintézet címére történő megküldésével (8600 Siófok, Semmelweis utca 1.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31-11/2014., 
valamint a beosztás megnevezését: „osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– kozigallas.gov.hu, 2014. május 26. 

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

*** 

A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ (4440 
Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet egészségügyi szervezeti egység vezető munkakör 
betöltésére. 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 2014. augusztus 1–2019. július 31-ig szól. 



A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 
87. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
egészségügyi alap- és szakellátás irányítása, működési engedélyeztetési eljárás lefolytatásában 
való közreműködés. ÁNTSZ, OTH, OEP, GYEMSZI, HENYIR adatszolgáltatások, 
szerződések előkészítése, közreműködői szerződések felülvizsgálata, alap- és szakellátásban 
használt eszközök felülvizsgálatának követése, felülvizsgálatok lebonyolítása. 

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. A 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdésében előírt 
felsőfokú szakirányú végzettség, vagy e rendelet 4. §-a alapján nyilatkozat tétele arról, hogy 
az előírt képesítést a pályázó 5 éven belül megszerzi; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP; 

– a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1.§ (1) bekezdésében előírt képesítési feltétel, valamint 
ötéves vezető gyakorlat.  
(A pályázat elbírálási időszakában a fenntartó képviselő-testület a jogszabályban 
meghatározott képesítési feltétel és vezetői gyakorlat megléte alól külön-külön és együttesen 
is felmentést adhat.); 

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

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek igényléséről szóló igazolás; 

– amennyiben a pályázó a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerint 
előírt egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkezik, úgy nyilatkozat tétele arról, hogy az 
előírt képesítést az egészségügyi szervezeti egység vezetői megbízásától számított 5 éven 
belül megszerzi; 



– a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a pályázat 
tartalmát megismerhetik, kezelhetik; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó 
gondnokság alatt, 

– nyilatkozat, hozzájárulás arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvényben meghatározott 
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2014. augusztus 1. napjával tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 17. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nácsáné Dr. Kalán Eszter 
Hajnalka intézményvezető nyújt a 06 (42) 520-002-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton a pályázatnak a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.). A 
borítékon kérjük feltüntetni „egészségügyi szervezeti egység vezetői pályázat” 

– elektronikus úton Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka intézményvezető részére a 
szeszk@gmail.com e-mail címen keresztül; 

– személyesen: Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka intézményvezetőnél 4440 Tiszavasvári, 
Vasvári Pál út 87. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XIII. törvény, valamint ennek végrehajtásárra kiadott 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet szerint előírt szakértői bizottság véleményezi. A pályázat kiírója kizárja a 
pályázat elbírálásából, tehát azon pályázó pályázata érvénytelen, aki a pályázat részeként 
benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl 
nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapja – 2014. május 30. 

– Tiszavasvári Város Önkormányzata honlapján: tiszavasvari.hu – 2014. május 30. 

– a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ honlapján: 
szeszk.hu – 2014. május 30. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 



– a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdésében és a 4. §-ában foglaltak alapján a 
fenntartó – Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a rendelet 1. § (1) 
bekezdésének a), b), és c) pontjaiban előírt képesítési feltétel alól felmentést adhat; 

– a pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja; 

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

*** 

Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) pályázatot hirdet Sürgősségi 
Betegellátó osztály osztályvezető főorvosi állás betöltésre. 

Feltétel: 

– orvosi egyetem, oxyológiai, vagy aneszteziológiai szakvizsga; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat. 

Juttatások, egyéb információk: 

– bérezés: Kjt. szerint; 

– határidő: 2014. augusztus 1. 

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

Előny: 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat; 

– sürgősségi orvostan szakvizsga; 

– 5 évnél több vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegen nyelv ismerete. 

Iratok benyújtása: 

– 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 igazolásának 
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 

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

radiológus és 

reumatológus szakorvos 

munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi egyetem, szakirányú szakorvosi végzettség; 

– érvényes működési engedély; 

– MOK tagság; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– járóbeteg szakrendelői tapasztalat, idegen nyelv ismerete 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

– járóbeteg szakrendelés szakorvosi feladatainak ellátása az adott szakterületen. 

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

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő vagy részmunkaidő. 



Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti. 

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

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

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

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

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot 
megismerhetik, és abba betekinthetnek. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 14. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. július 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Dr. Szabó Katalin 
orvosigazgató, tel.: 06-(1) 321-2200/126 m. vagy email: szabokatalin@tesz.co.hu. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat címére történő 
megküldésével (1074 Budapest, Csengery u. 25.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését. 

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

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa (3898 
Abaújvár, Petőfi u. 14.). pályázati felhívása. 

A munkahely és munkakör megnevezése: 

– háziorvos – közalkalmazotti/vállalkozási formában – az önkormányzatokkal kötött 
szerződésben rögzített feltételek szerint; 



– Abaújvár körzet területi (Abaújvár, Kéked, Pányok, Zsujta) ellátási kötelezettséggel; 

– vegyes háziorvosi praxis. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség; 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a szerinti szakképesítések valamelyikének, valamint a 
313/2011. (II. 25.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek a megléte; 

– büntetlen előélet; 

– „B” kategóriás jogosítvány; 

– saját tulajdonú gépkocsi a terület ellátáshoz; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázathoz csatolandó: 

– 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; 

– működtetési jog meglétének vagy az egészségügyi államigazgatási szerv által működtetési 
jog engedélyezési feltételei fennállásának igazolása. 

Juttatások és egyéb információk: 

– az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény; illetve vállalkozási forma esetén a mindenkori OEP finanszírozás 
rendelkezései az irányadók. 

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ: igény esetén Abaújvár településen szolgálati 
lakás biztosítható. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30 nap. 

A pályázat elbírálása: a pályázatot az Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó 
Társulás Társulási Tanácsa bírálja el 2014. július 31. napot követő társulási tanácsülésen. 

Az állás az elbírálást követően betölthető. 

További információ kérhető: 



– Hunkár Sándor Kéked Község Önkormányzat polgármesterétől a 06 (46) 388-073, (30) 484-
1964-es telefonszámon; 

– Csuha Pál Abaújvár Község Önkormányzat polgármesterétől a (46) 388-082-es 
telefonszámon. 

Pályázati cím: Gönci Közös Önkormányzati Hivatal (3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71.) A 
borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Abaújvári háziorvosi munkakör betöltésére”. 

*** 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) pályázati 
felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: VI. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási 
területén háziorvosi feladatok ellátása: 

– a központi ügyeleti szolgálat működtetésében való részvétellel; 

– területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben 
rögzített feltételek szerint; 

– vállalkozási formában. 

Pályázati feltételek: 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben és a végrehajtásáról szóló 
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, továbbá a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt 
feltételek megléte. 

Csatolandó dokumentumok: 

– végzettséget igazoló iratok; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány; 

– igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot 
megismerhetik. 

Juttatások, egyéb információk: a háziorvosi körzet működtetéséhez Sajószentpéter, Kossuth 
Lajos út 200. alatt biztosított rendelő helyiség. 

Határidő: a megjelenéstől számított 30 nap. 



Elbírálás határideje: a határidő lejártát követő soros képviselő-testületi ülésen, a pályázók 
személyes meghallgatását követően 

Szerződéskötés időtartama és az egyéb feltételek biztosítása: a képviselő-testület döntése 
szerint, illetve a megállapodástól függően. 

A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse. 

Pályázatok benyújtása: Sajószentpéter Város polgármesteréhez, 3770 Sajószentpéter, Kálvin 
tér 4., telefon: 06 (48) 521-037. 

További információ kérhető: Sajószentpéter Város Polgármesterétől és Jegyzőjétől, t.: 
48/521-037 

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 (5000 Szolnok, 
Tószegi út 21.) főigazgatója pályázatot hirdet az intézet Központi Laboratórium – 
Mikrobiológiai részlegén mikrobiológiai szakorvos, vagy rezidens 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. Simon Ágnes Ph.D. osztályvezető főorvosnál a 06 (56) 503-
758-as telefonszámon. 

A hirdetés KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelentetés lejárati ideje: 2014. augusztus 31. 

Komárom-Esztergom megye 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, II., Dózsa Gy u. 77.) főigazgatója 
pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre: 

Fekvőbeteg Osztályra: 

tüdőgyógyász, belgyógyász, gasztroenterológus, haematológus, fül-orr-gégész, 
gyerekgyógyász, neurológus, pszichiáter, sebész szakorvosok, vagy rezidensek részére. 

Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: 



radiológus, izotóp diagnosztikai szakvizsgával rendelkező szakorvos részére. 

Központi Laboratóriumunkba várjuk továbbá klinikai laboratóriumi szakvizsgával 
rendelkezők jelentkezését. 

A közeljövőben kialakításra kerülő Sürgősségi Osztályra: 

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

Orvos szálláson garzonlakást biztosítunk. 

Valamennyi pályázathoz: 

Bérezés: megegyezés szerint. 

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

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

A jelentkezéshez csatolandók: 

– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat; 

– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 

– kamarai tagság igazolása; 

– OONYI könyv másolata 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi); 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– előadások, publikációk listája; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2014. július 10. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

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



A pályázati anyagot az Orvosigazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, 
önéletrajzzal együtt) kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06 
(34) 515-470. 

A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre” . 

Nógrád megye 

Pest megye 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT 
ÁLLÁSOKRA 

Csömör Nagyközség Önkormányzata (2141 Csömör, Szabadság út 5.) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet területi védőnő 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 2141 Csömör, Rákóczi Ferenc utca 4. 

Az állás betöltésének ideje: 2014. szeptember 1. 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: területi védőnőként Csömör Nagyközség 
Önkormányzat illetékességi területének körzeti védőnői munkáját, a területi védőnői ellátásról 
szóló 49/2004. (V. 21) ESZCSM rendelet szerint önállóan látja el, valamint iskola-
egészségügyi feladatokat lát el a Mátyás Király Általános Iskolában. 

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek 
elismert oklevél; 



– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) 
honlapján (kozigallas.gov.hu) történő megjelenést követő 30 nap (2014. július 2.). 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 
képviselő-testületi ülésen. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– fényképes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló dokumentumok, igazolások másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, (vagy postai megkérést igazoló 
feladóvény); 

– nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság 
alatt; 

– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő 
hivatás tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson. 

Pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Csömör Nagyközség 
Önkormányzat (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Fábri István polgármester részére történő 
megküldésével. 

A borítékra kérjük ráírni: „területi védőnői munkakör”. 

*** 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága (7100 Szekszárd, 
Vörösmarty u. 5.) pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: iskolai védőnő. 

Munkahely: 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. 

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

Pályázati feltételek: 

– védőnői főiskolai diploma hiteles másolata, 

– erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet. 

Juttatások, egyéb információk: 



Bérezés: Kjt. szerint. 

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 7. 

Pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 9. 

A munkakör 2014. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat közzétételének további helye: 

– Tolna Megyei Extra – 2014. június 26. 

– Szekszárdi Vasárnap – 2014. június 29. 

További információ: 06 (74) 511-477, 06 (30) 458-6344. 

Dölles Lászlóné egészségügyi gondnokságvezető 

*** 

Telki Község Önkormányzata (2089 Telki, Petőfi u. 1.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Telki Község Önkormányzata 
védőnő munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2089 Telki, Kórház fasor 24. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Telki községben területi védőnői feladatok 
ellátása a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet alapján. 

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, védőnői képesítés; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 



– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában 
részt vevők megtekinthetik. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lack Mónika nyújt, a 06 (26) 572-
003-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Telki Község 
Önkormányzata címére történő megküldésével (2089 Telki, Petőfi utca 1.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2014, valamint a 
munkakör megnevezését: „Védőnő”. Személyesen: , Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat személyes meghallgatást követően 
a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság javaslata alapján Telki község Polgármestere 
bírálja el a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.telki.hu. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: önkormányzati tulajdonú 
bérlakás biztosításának elvi lehetősége, képviselő-testületi döntés alapján. 

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

 


