
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

hatályos: 2014.09.05 – 

2014. EüK. 13. 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 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri u. 15.) 

pályázatot hirdet az alábbiak szerint: 

szakorvosok részére: szülészet-nőgyógyászat, aneszteziológia és intenzív terápia, oxiológia és 

sürgősségi orvostan, valamint reumatológia szakterületen. 

szakorvos-, és szakorvos jelöltek részére: belgyógyászat, kardiológia, orvosi rehabilitáció-

kardiológiai területen, tüdőgyógyászat, neurológia, pszichiátria, gasztroenterológia, 

geriátria, fizikális medicina és rehabilitáció. 

A foglalkoztatás határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban történik. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Győri u. 15. (Várisi út 2.), 

Sopron-Balf, Fürdő sor 8. 

A munkakör tartozó lényeges feladatok: 

Feladata az osztályvezető főorvos irányítása mellett az osztályon, és a járóbeteg szakellátáson 

megjelent betegek ellátása, ügyeleti–készenléti szolgálatban történő részvétel. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint. Szálláslehetőség igény esetén megoldható. 

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi diploma; 

– szakképesítés; 

– érvényes működési engedély; 

– büntetlen előélet; 

– igazolás OONY-ba vételről, kamarai tagságról; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– diploma másolata; 



– szakvizsga bizonyítvány másolata; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– MOK tagság igazolása; 

– működési nyilvántartásba vétel, és engedély igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a 

pályázati anyagot megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30. nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: dr. Molnár Sándor PhD. 

megbízott orvosigazgató a 06 (99) 514-200/1534-es vagy 06 (99) 514-325-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 

Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.). 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 30. nap. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– Kórház honlapja; 

– Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapja: 2014. augusztus 12. 

– GYEMSZI honlapja. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete (1211 Budapest, Szent 

Imre tér 10.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban. Kjt. Vhr.) 4. § és 7. §-ban meghatározottak, továbbá az 

egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési 

követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 

eljárási szabályairól 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján pályázatot hirdet a Tóth Ilona 

Egészségügyi Szolgálat főigazgatói (intézményvezetői) feladatainak munkaviszony keretében 

történő ellátására. 



Munkáltató: munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében Budapest XXI. Kerület 

Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a 

polgármester. 

Munkakör: főigazgató. 

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

A munkavégzés helye: 1212 Budapest, Görgey Artúr tér 8. és telephelyei. 

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

költségvetési szervként működő intézmény teljes munkaidőben történő vezetése. Ennek 

keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában 

meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló 

intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az intézmény számára kitűzött feladatok a 

jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény érdekeinek megfelelően 

teljesüljenek, különösen: 

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

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása; 

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, 

szervezési tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott 

egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenőrzése; 

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás 

kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-műszaki feladatok területén; 

– a szervezeti és működési szabályzat elkészítése és a kötelezően előírt szabályzatok, továbbá 

az intézmény működését segítő egyéb szabályozások kiadása; 

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése; 

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 

dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete; 

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 

intézményekkel) kapcsolattartás; 

– minőségirányítási rendszer működtetése; 

– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése. 

Munkabér: a főigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi 

intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési 

követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 

eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 



– egyetemi szintű végzettséggel; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett képesítéssel; 

– legalább ötéves vezetői gyakorlattal rendelkezik; 

valamint: 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség. 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. §-a 

értelmében a főigazgató egészségügyi szolgáltatónál más vezetői megbízatást nem tölthet be, 

és egészségügyi tevékenységet csak a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység 

gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb munkáltatói jogkör 

gyakorlója előzetes engedélyében foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy a főigazgató 

ezen tevékenysége semmilyen formában nem akadályozhatja a munkaszerződésében 

meghatározott munkaköre munkaidőben történő ellátását. 

A főigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 

CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– az egészségügyi ellátórendszer több területén szerzett tapasztalat; 

– orvosi szakvizsga megléte; 

– széleskörű informatikai ismeretek. 

A pályázat tartalmi követelményei, a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások 

– végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes fényképes, szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai 

helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési 

elképzeléseket; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez; 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók 

részére történő sokszorosításához, továbbításához; 



– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A munkakör betölthetőségének kezdő napja várhatóan: 2014. október 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 24. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Morovik Attila alpolgármester nyújt a 

(06-1) 276-4930-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja, formája, helye: postai úton: a pályázatnak a Budapest 

XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Morovik Attila alpolgármester titkársága címére történő 

megküldésével (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázatok nyilvántartására vonatkozó azonosító számot: XIII-37532/2014. valamint a 

munkakör megnevezését: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat – főigazgató. Személyesen: 

Morovik Attila alpolgármester (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 26. 

A megbízás kezdő időpontja: a Képviselő-testület megbízásra vonatkozó döntését követő 

hónap első napja. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.kih.gov.hu 2014. augusztus 26.; 

– www.csepel.hu: 2014. augusztus 26.; 

– Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája: 2014. augusztus 26. 

– (szakmai) ágazati közlönyök. 

A megbízással, illetve a pályázók személyes meghallgatásával kapcsolatos egyéb lényeges 

információ: foglalkoztatás kezdetén a próbaidő kikötésére a Munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény előírásai szerint kerül sor. 

A meghallgatás helyszíne, napja (külön értesítés helyett): Budapest XXI. kerület, Szent 

Imre tér 10. (Polgármesteri Hivatal épülete) 2014. szeptember 25. napja 1400 órától. A 

meghallgatással kapcsolatban bővebb felvilágosítást nyújt Szathmáry Ádám szociális és 

egészségügyi referens [427-6100/226 mellék, illetve (06-30) 523-4183]. 

*** 

A Mohácsi Kórház (7700 Mohács, Szepessy tér 7.) pályázatot hirdet Sürgősségi 

Osztályának osztályvezető főorvosi vezetői beosztása betöltésére. A Kjt. 20/B. § (2) 

bekezdése alapján csak az kaphat vezetői megbízást, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (jelen 

esetben szakorvosi munkakörbe) kinevezhető. 

A közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidőre, határozatlan időtartamra szól. 



A vezetői megbízás 5 éves határozott időre szól. 

Feladat: a sürgősségi szakorvosi munkakörbe tartozó feladatok (járó- és fekvőbeteg 

szakellátás) mellett ellátja a sürgősségi osztály osztályvezető főorvosi feladatait, így 

különösen vezeti, irányítja, koordinálja és ellenőrzi az osztály betegellátó munkáját, ellátja a 

vezetése alatt álló dolgozók szakmai felügyeletét, irányítja, koordinálja, ellenőrzi 

tevékenységüket, a főorvosi vizitet megtartja, megszervezi a szakterület műszakbeosztását, 

folyamatosan ellenőrzi a szakterület dokumentációit, ellátja az osztály működéséhez 

szükséges humánpolitikai és egyéb szervezési feladatokat. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kjt.), illetve az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 

2003. évi LXXXIV. törvény szabályai, valamint a Kórház vezetőségével folytatott 

egyeztetések szerint kiemelt bérezés. 

Pályázati feltételek: 

- orvostudományi egyetemi végzettség; 

– sürgősségi orvostan szakvizsga/oxyológus szakvizsga; 

– legalább 5 év sürgősségi orvostan/oxyológus szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– vezetői tapasztalat. 

A pályázathoz csatolandó: 

– önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai; 

– működési nyilvántartásba vétel érvényességének igazolása; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2014. november 3. 

Pályázati benyújtásának határideje: 2014. szeptember 26. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Kórház címére, 

Tompity Judit nevére történő megküldésével (7700 Mohács, Szepessy tér 7.) vagy e-mailben 



a minbiz@mohacskorhaz.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon illetve. az e-mailben feltüntetni 

a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37-27/2014, valamint a pályázat 

megnevezését: osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.)  

20/A. §-ában, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelelően. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Központi Személyügyi Portál – nki.gov.hu – 2014. augusztus 28.; 

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

*** 

A Mohácsi Kórház (7700 Mohács, Szepessy tér 7.) pályázatot hirdet Traumatológiai 

Osztályának osztályvezető főorvosi vezetői beosztása betöltésére. A Kjt. 20/B. § (2) 

bekezdése alapján csak az kaphat vezetői megbízást, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (jelen 

esetben szakorvosi munkakörbe) kinevezhető. 

A közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidőre, határozatlan időtartamra szól. 

A vezetői megbízás 5 éves határozott időre szól. 

Feladat: a traumatológiai szakorvosi munkakörbe tartozó feladatok (járó- és fekvőbeteg 

szakellátás) mellett ellátja a traumatológiai osztály osztályvezető főorvosi feladatait, így 

különösen vezeti, irányítja, koordinálja és ellenőrzi az osztály betegellátó munkáját, ellátja a 

vezetése alatt álló dolgozók szakmai felügyeletét, irányítja, koordinálja, ellenőrzi 

tevékenységüket, a főorvosi vizitet megtartja, megszervezi a szakterület ügyeleti, készenléti 

rendjét, folyamatosan ellenőrzi a szakterület dokumentációit, ellátja az osztály működéséhez 

szükséges humánpolitikai és egyéb szervezési feladatokat 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kjt.) illetve az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 

2003. évi LXXXIV. törvény szabályai, valamint a Kórház vezetőségével folytatott 

egyeztetések szerint kiemelt bérezés. 

Pályázati feltételek: 

- orvostudományi egyetemi végzettség; 

– traumatológiai szakvizsga; 

– legalább 5 év traumatológiai szakorvosi gyakorlat; 



– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– vezetői tapasztalat; 

– sebész szakvizsga megléte. 

A pályázathoz csatolandó: 

– önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai; 

– működési nyilvántartásba vétel érvényességének igazolása; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2014. november 3. 

Pályázati benyújtásának határideje: 2014. szeptember 26. 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Kórház címére, 

Tompity Judit nevére történő megküldésével (7700 Mohács, Szepessy tér 7.) vagy e-mailben 

a minbiz@mohacskorhaz.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon ill. az e-mailben feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37-28/2014, valamint a pályázat 

megnevezését: osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-ában, 

továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 

31.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelelően. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Központi Személyügyi Portál – nki.gov.hu – 2014. augusztus 25. 

– Mohácsi Kórház hivatalos honlapján – www.mohacskorhaz.hu 

*** 



Siófoki Kórház-Rendelőintézet (8600 Siófok, Semmelweis utca 1.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Siófoki 

Kórház-Rendelőintézet Belgyógyászati Mátrix 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 

Belgyógyászati Mátrix 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, belgyógyász szakorvos; 

– vezetői gyakorlat – legalább 1–3 év vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség; 

– alap- és működési nyilvántartásba vétel; 

– kamarai tagság; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– nephrologiai szakvizsga; 

– klinikai gyakorlat – 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– tudományos fokozat. 

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 pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez; 

– 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. szeptember 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Inczeffy István főigazgató nyújt, a 

06 (84) 310-510-os 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: 31-16/2014., 

valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos. Személyesen: Dr. Inczeffy István 

főigazgató, Somogy megye, 8600 Siófok, Semmelweis utca 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– kozigallas.gov.hu, 2014. augusztus 4. 

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

*** 

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

A 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. 



Előny: 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat; 

– 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. 

Juttatások, egyéb információk: 

Bérezés: Kjt. szerint. 

Határidő: 2014. október 15. 

Pályázat benyújtása: Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, 8200 Veszprém, 

Kórház u. 1. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6430 Bácsalmás, Gr. Teleki u. 4–

8.) pályázati felhívása. 



Munkahely és munkakör megnevezése: Bácsalmás II. számú vegyes fogászati 

alapellátási körzete fogorvos. 

– vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel; 

– az Önkormányzattal kötött szerződés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rend. szerinti képesítés feltételeknek való megfelelés; 

– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rend.-ben előírt feltételek megléte. 

A pályázathoz csatolandó: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okmányok hiteles másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– egészségügyi alkalmasság igazolása; 

– OONY-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– egészségügyi államigazgatási szerv igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének 

feltételei fennállnak. 

Juttatások, egyéb információk: 

– pályázati határidő: a megjelenéstől számított 30 nap; 

– elbírálási határidő: a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül. 

Pályázatok benyújtása: Németh Balázs polgármesterhez [6430 Bácsalmás, Gr. Teleki u. 4–

8., telefon: 06 (79) 541-455, 06 (30) 950-1423]. 

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

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

felhívása. 

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

területén háziorvosi feladatok ellátása: 



– vállalkozási formában; 

– területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben 

rögzített feltételek szerint; 

– a központi ügyeleti szolgálat működtetésében való részvétellel. 

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 60 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., t.: 06 (48) 521-037. 

További információ kérhető: Sajószentpéter város polgármesterétől és jegyzőjétől 06 (48) 

521-037. 

*** 



Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11–13.) pályázatot 

hirdet, bőrgyógyász szakorvosi feladatok vállalkozói szerződéses jogviszony keretében 

történő ellátására heti 30 órában. 

Pályázati feltételek: 

– szakorvosi végzettség; 

– érvényes működési engedély; 

– MOK tagság; 

– orvosi alkalmasság. 

Pályázat tartalma: 

– szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; 

– hatósági erkölcsi bizonyítvány. 

– a vállalkozás tevékenységi körének igazolása, orvosi felelősségbiztosítási kötvény másolata. 

Egyéb információk: 

Benyújtási határidő 2014. október 20. 

Pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 31. 

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal. 

Információ kérése és pályázat benyújtása Nagyné Kántor Judit főigazgatónak címezve, 3580 

Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11–13. 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet főigazgatója (5000 

Szolnok, Tószegi út 21.) pályázatot hirdet az intézet Pszichiátriai Osztályán pszichiáter 

munkakör betöltésére, közalkalmazotti jogviszonyban. 



A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

A munkakörbe tartozó feladatok: a Pszichiátriai Osztályon történő orvosi, szakorvosi 

feladatok ellátása. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem; 

– erkölcsi bizonyítvány munkába lépéskor. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– iskolai végzettséget igazoló oklevél, szakorvosi bizonyítvány; 

– önéletrajz. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 26. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: Dr. Lippai Norbert mb. 

orvosigazgató, 06 (56) 503-603 (37-19-es mellék), Dr. Driesz Márta mb. osztályvezető 

főorvos, (56) 503-603 (37-60-es, 33-04-es mellék) telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázatot írásban, Dr. Péter Lívia mb. főigazgató részére kell benyújtani. (5000 Szolnok, 

Tószegi út 21.). 

A pályázati meghallgatásról és az eredményről a pályázó írásban értesítést kap. 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Lövőpetri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4633 Lövőpetri, Petőfi Sándor 

utca 36.) pályázatot ír ki területi ellátási kötelezettséggel, vegyes háziorvosi tevékenység 

ellátására. 



Munkaviszony jellege: egészségügyi vállalkozói formában. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Lövőpetri, Petőfi Sándor utca 103. 

és Nyírlövő, Kossuth Lajos utca 44. 

A háziorvosi körzet állandó lakosságszáma: Lövőpetri: 508 fő, Nyírlövő: 711 fő, összesen: 

1219 fő. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Lövőpetri – Nyírlövő községek (vegyes) háziorvosi körzetének a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben és egyéb 

szakmai jogszabályokban meghatározott, a háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok 

területi ellátási kötelezettséggel történő ellátása, továbbá az iskolaorvosi (iskola, óvoda, 

bölcsőde) feladatok ellátása. 

Juttatások: 

– a finanszírozási szerződés rendelkezései az irányadók; 

– szolgálati lakás igény szerint ingyenesen biztosított; 

– a rendelőket és berendezéseit a háziorvos térítésmentesen használhatja. 

Pályázati feltételek: 

A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a szerinti képesítés és az ott, valamint a 313/2011. 

(XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte. 

Pályázathoz csatolni kell: 

– részletes szakmai fényképes önéletrajzot, motivációs levelet; 

– a végzettséget és szakirányú végzettséget, valamint szakvizsgát igazoló okiratok hitelesített 

másolatát; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány másolatát; 

– a működtetési jog meglétének, vagy az egészségügyi államigazgatási szerv által 

működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásának igazolását, illetve a pályázó 

kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázat megnyerése esetén, 15 napon belül benyújtja a 

működési engedély iránti kérelmet a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási 

illetékes szervéhez; 

– vállalkozási formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás 

esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló irat és a társaság alapító okiratának hiteles másolatát; 



– korábbi munkaviszonyokra, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyokra vonatkozó 

igazolásokat; 

– nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt 

vevők a pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– háziorvosi, belgyógyászati szakvizsga; 

– háziorvosi szakmai gyakorlat; 

– ügyeleti ellátásban való részvétel. 

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokat Lövőpetri Község Önkormányzatának és 

Nyírlövő Község Önkormányzatának Képviselő-testületei bírálják el, a pályázati határidő 

lejáratát követő együttes ülésükön. 

A pályázó fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítására. 

A munkakör betöltésének időpontja: 

a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően, a szükséges engedélyeztetési 

eljárást követően tölthető be. 

A megbízás időtartama: 

Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló szerződést köt, melyben a 

felek a működés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítik. 

Az önkormányzat kizárólag abban az esetben kötheti meg az ellátási szerződést, ha a pályázó 

a praxisjogról sikeresen meg tud állapodni annak jogosultjával. 

A pályázat benyújtásának határideje, helye: a pályázat benyújtásának határideje: a 

megjelenést követő 30. nap. 

A pályázat benyújtása: postai úton vagy személyesen, Lövőpetri Község Önkormányzata, 

4633 Lövőpetri, Petőfi Sándor utca 36. címre. A pályázati kiírással kapcsolatosan további 

információt Tóth László József polgármester nyújt, a 06 (45) 454-701-es telefonszámon. 

A felhívás további közzétételének helye: www.lovopetri.hu. 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

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



Sürgősségi Betegellátó Osztály 

Csecsemő-gyermekgyógyászati Osztály 

Szülészet-nőgyógyászati Osztály 

Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály 

Belgyógyászati Osztály 

Traumatológiai Osztály 

Sebészeti Osztály 

Infektológiai Osztály 

Pathológiai Osztály 

Psychiátriai Szakrendelés és gondozás 

orvosi állás betöltésére. 

Az állás folyamatosan betölthető. Érdeklődni 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 pályázatot a Magyar Imre Kórház címére (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.), Dr. Nyári Ildikó 

főigazgatóhoz lehet benyújtani. 

*** 

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 gyermekgyógyász szakorvosi állásra: 

Pályázati feltétel: 

– csecsemő és gyermekgyógyász 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. 

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

*** 

A Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) 

pályázatot hirdet 2 körzet tekintetében, heti 30–30 órás fogszabályozás szakellátási feladat 

területi ellátási kötelezettséggel történő teljesítésére, a Veszprém Megyei Önkormányzattal 

kötendő határozatlan idejű egészségügyi-feladatellátási szerződés alapján, vállalkozási 

formában, a pályázati kiírás mellékletében meghatározott települések vonatkozásában, 

Veszprémi telephelyen történő ellátással. 

A működési finanszírozás a mindenkori OEP finanszírozás alapján történik. 

A pályázó egészségügyi szolgáltató a 2006. évi CXXXII. törvény 2/D. §-ában 

meghatározottak szerint köteles vagyoni biztosítékot adni. 

Pályázati feltételek: 

– fogszabályozó szakorvosi képesítés; 

– szakirányú szakvizsga megléte; 

– az alkalmazott orvos és szakdolgozó szerepeljen az egészségügyi működési 

nyilvántartásban, és rendelkezzen érvényes egészségügyi alkalmassági vizsgálat alapján 

alkalmas minősítéssel; 



– a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak megfelelő személyi és tárgyi feltételek 

biztosítása (beleértve a rendelő helyiségét is); 

– büntetlen előélet. 

Csatolandó dokumentumok: 

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– képesítést és a szakvizsgát igazoló okiratok hiteles másolata; 

– működési engedély megszerzéséhez az engedélyezési feltételek meglétének igazolása az 

egészségügyi államigazgatási szerv igazolása alapján; 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai referencia; 

– cég esetében 60 napnál nem régebbi cégkivonat; 

– cég esetében nyilatkozat arról, hogy a 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható 

szervezetnek minősül-e; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, 

– nyilatkozat a 2006. évi CXXXII. törvény 2/C. § (1) bekezdés a) és c)-e) pontjában felsorolt 

körülményekről, 

– igazolás a 2006. évi CXXXII. törvény 2/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottakról; 

– nyilatkozat legalább 2014. évben érvényes felelősségbiztosítási szerződés meglétéről; 

– nyilatkozat, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt 

vevők a pályázati anyagot megismerhetik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

– nyilatkozat arra, hogy a pályázat nyilvános tárgyalása üzleti érdeket sért-e; 

– nyilatkozat arra, hogy hozzájárul-e a pályázat közgyűlésen történő nyilvános tárgyalásához. 

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatot a Veszprém Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Elnökéhez (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) a pályázati felhívás 

megjelenésétől számított 45 naptári napon belül lehet benyújtani. 

A pályázat határidőben történő benyújtásának feltétele, hogy azt legkésőbb a benyújtási 

határidő utolsó napján ajánlott küldeményként postára adják. Amennyiben a határidő 

munkaszüneti napra esik, a benyújtási határidő az azt követő munkanap. 



A fogszabályozási szakellátás a Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése döntését 

követően a szükséges működési engedély beszerzése és a finanszírozási szerződés megkötését 

követően azonnal megkezdhető. 

A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb a pályázat határidőben történő benyújtását 

követő második közgyűlés ülése. 

A pályázat elbírálásának módja: a közgyűlés illetékes bizottsága véleményezését követően 

a pályázat elbírálásáról a Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése dönt. 

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető dr. Imre László megyei jegyzőtől, tel.: 

06 (88) 545-021. 

A pályázati kiírásban nem szereplő, de a pályázattal kapcsolatos előírások tekintetében: 

– a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény; 

– az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény; 

– az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. 

törvény; 

– az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény; 

– az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet; 

– az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15. ) Korm. rendelet; 

– az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 

végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 

vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

A Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 

bármely okból eredménytelennek nyilvánítsa. 

Pályázati kiírás melléklete 

Fogszabályozás szakellátással ellátandó települések Veszprém megyében 

I. 

Vonzáskörzet Kistérség Település 

Balatonalmádi vk. Balatonalmádi Alsóörs 

Balatonalmádi vk. Balatonalmádi Balatonalmádi 

Balatonalmádi vk. Balatonalmádi Balatonfőkajár 



Balatonalmádi vk. Balatonalmádi Balatonfűzfő 

Balatonalmádi vk. Balatonalmádi Balatonkenese 

Balatonalmádi vk. Balatonalmádi Balatonvilágos 

Balatonalmádi vk. Balatonalmádi Csajág 

Balatonalmádi vk. Balatonalmádi Felsőörs 

Balatonalmádi vk. Balatonalmádi Küngös 

Balatonalmádi vk. Balatonalmádi Lovas 

Balatonalmádi vk. Balatonalmádi Szentkirályszabadja 

Sümeg vk. Sümegi Bazsi 

Sümeg vk. Sümegi Bodorfa 

Sümeg vk. Sümegi Csabrendek 

Sümeg vk. Sümegi Dabronc 

Sümeg vk. Sümegi Gógánfa 

Sümeg vk. Sümegi Gyepükaján 

Sümeg vk. Sümegi Hetyefő 

Sümeg vk. Sümegi Hosztót 

Sümeg vk. Sümegi Káptalanfa 

Sümeg vk. Sümegi Megyer 

Sümeg vk. Sümegi Nemeshany 

Sümeg vk. Sümegi Rigács 

Sümeg vk. Sümegi Sümeg 

Sümeg vk. Sümegi Sümegprága 

Sümeg vk. Sümegi Szentimrefalva 

Sümeg vk. Sümegi Ukk 

Sümeg vk. Sümegi Veszprémgalsa 

Sümeg vk. Sümegi Zalaerdőd 

Sümeg vk. Sümegi Zalagyömörő 

Sümeg vk. Sümegi Zalameggyes 

Sümeg vk. Sümegi Zalaszegvár 

Veszprém vk. Veszprémi Herend 

Veszprém vk. Balatonalmádi Litér 

Veszprém vk. Veszprémi Papkeszi 

Veszprém vk. Veszprémi Veszprém 10-14. fogászati körzet 

Veszprém vk. Veszprémi Veszprémfajsz 

Zirc vk. Zirci Bakonybél 

Zirc vk. Zirci Bakonynána 



Zirc vk. Zirci Bakonyoszlop 

Zirc vk. Zirci Bakonyszentkirály 

Zirc vk. Zirci Borzavár 

Zirc vk. Zirci Csesznek 

Zirc vk. Zirci Csetény 

Zirc vk. Zirci Dudar 

Zirc vk. Zirci Eplény 

Zirc vk. Pápai Gic 

Zirc vk. Zirci Jásd 

Zirc vk. Zirci Lókút 

Zirc vk. Zirci Nagyesztergár 

Zirc vk. Zirci Olaszfalu 

Zirc vk. Zirci Pénzesgyőr 

Zirc vk. Zirci Porva 

Zirc vk. Zirci Szápár 

Zirc vk. Zirci Zirc 

II. 

Vonzáskörzet Kistérség Település 

Tapolca vk. Tapolcai Ábrahámhegy 

Tapolca vk. Tapolcai Badacsonytomaj 

Tapolca vk. Tapolcai Badacsonytördemic 

Tapolca vk. Balatonfüredi Balatoncsicsó 

Tapolca vk. Tapolcai Balatonederics 

Tapolca vk. Tapolcai Balatonhenye 

Tapolca vk. Tapolcai Balatonrendes 

Tapolca vk. Balatonfüredi Balatonszepezd 

Tapolca vk. Tapolcai Gyulakeszi 

Tapolca vk. Tapolcai Hegyesd 

Tapolca vk. Tapolcai Hegymagas 

Tapolca vk. Tapolcai Kapolcs 

Tapolca vk. Tapolcai Káptalantóti 

Tapolca vk. Tapolcai Kékkút 

Tapolca vk. Tapolcai Kisapáti 

Tapolca vk. Tapolcai Kővágóörs 

Tapolca vk. Tapolcai Köveskál 

Tapolca vk. Tapolcai Lesencefalu 

Tapolca vk. Tapolcai Lesenceistvánd 

Tapolca vk. Tapolcai Lesencetomaj 

Tapolca vk. Tapolcai Mindszentkálla 



Tapolca vk. Tapolcai Monostorapáti 

Tapolca vk. Balatonfüredi Monoszló 

Tapolca vk. Tapolcai Nemesgulács 

Tapolca vk. Tapolcai Nemesvita 

Tapolca vk. Ajkai Nyirád 

Tapolca vk. Balatonfüredi Óbudavár 

Tapolca vk. Tapolcai Raposka 

Tapolca vk. Tapolcai Révfülöp 

Tapolca vk. Tapolcai Salföld 

Tapolca vk. Tapolcai Sáska 

Tapolca vk. Balatonfüredi Szentantalfa 

Tapolca vk. Tapolcai Szentbékkálla 

Tapolca vk. Balatonfüredi Szentjakabfa 

Tapolca vk. Tapolcai Szigliget 

Tapolca vk. Balatonfüredi Tagyon 

Tapolca vk. Tapolcai Taliándörögd 

Tapolca vk. Tapolcai Tapolca 

Tapolca vk. Tapolcai Uzsa 

Tapolca vk. Tapolcai Vigántpetend 

Tapolca vk. Tapolcai Zalahaláp 

Tapolca vk. Balatonfüredi Zánka 

Várpalota vk. Várpalotai Berhida 

Várpalota vk. Várpalotai Ősi 

Várpalota vk. Várpalotai Öskü 

Várpalota vk. Várpalotai Pétfürdő 

Várpalota vk. Várpalotai Tés 

Várpalota vk. Várpalotai Várpalota 

Veszprém vk. Veszprémi Barnag 

Veszprém vk. Veszprémi Hajmáskér 

Veszprém vk. Veszprémi Hidegkút 

Veszprém vk. Veszprémi Mencshely 

Veszprém vk. Veszprémi Nagyvázsony 

Veszprém vk. Veszprémi Nemesvámos 

Veszprém vk. Veszprémi Pula 

Veszprém vk. Veszprémi Sóly 

Veszprém vk. Veszprémi Tótvázsony 

Veszprém vk. Veszprémi Veszprém 7–9. fogászati körzet 

Veszprém vk. Veszprémi Vilonya 

Veszprém vk. Veszprémi Vöröstó 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK GYÓGYSZERÉSZI, GYÓGYSZERTÁRI 

ASSZISZTENSI ÁLLÁSOKRA 



Jávorszky Ödön Kórház főigazgatója (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.) pályázatot hirdet 

intézeti főgyógyszerész munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– szakirányú szakképesítés, szakgyógyszerész; 

– intézetvezetői gyógyszerészi gyakorlat, minimum 1–3 éves vezetői tapasztalat; 

– felhasználói szintű informatikai rendszerismeret; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– egyetemi diploma hiteles másolata; 

– szakképesítés(ek) hiteles másolata; 

– pályázati kérelem; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– GYONY-ba történt felvétel igazolása; 

– a megpályázott állással kapcsolatos szakmai és vezetői koncepció; 

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

megismerhessék. 

Információ: 

– a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól; 

– a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján való megjelenés időpontja: 2014. 

augusztus 4.; 

– a pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 10.; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 25. 

– az állás betölthetőségének időpontja: 2014. október 1.; 

– bér: Kjt., valamint megállapodás szerint. 

A pályázat benyújtása: Sámoly György főigazgatóhoz, t.: 06 (27) 620-602. 



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT 

ÁLLÁSOKRA 

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (1204 Budapest, Köves u. 1.) főigazgatója 

pályázatot hirdet a kórházban működő II. számú Krónikus Belgyógyászati Osztályán ápolói 

munkakörben osztályvezető főnővéri beosztás ellátására. 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás a kinevezéstől kezdődően 5 éves 

határozott időre szól. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Csepeli telephely, 1211 Budapest, Déli u. 11. 

Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

illetve megállapodás alapján. 

Az osztályveztő főnővér feladatai: az osztályvezető főnővér feladatát az érvényben lévő 

magasabb szintű illetve intézeti szintű vonatkozó jogszabályok, szabályok és az intézet 

Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. Irányítja és felügyeli az ápolási feladatok 

elvégzését, szoros együttműködésben az osztály, orvos-szakmai vezetőjével. Gondoskodik az 

anyagi eszközök hatékony felhasználásáról. Végzettségének - szakmai kompetenciájának 

megfelelően, a munkaköri leírása és a szakmai protokollok alapján végzi feladatait. 

Pályázati feltételek: 

– OKJ-s ápolói végzettség; 

– kórházi betegellátás területén szerzett ápolásszakmai tapasztalat; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázatnál előnyt jelent: 

– egészségügyi főiskolai – diplomás ápolói szakképesítés, vagy 

– geriátriai szakápolói szakképesítés. 

Pályázatnak tartalmaznia kell: 

– a pályázó személyi adatait, elérhetőségét; 

– részletes szakmai önéletrajzot, motivációs levelet, vezetői elképzeléseit; 

– végzettséget és szakirányú szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolását; 



– szakdolgozói kamarai tagság igazolását; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– nyilatkozatot, illetve hozzájárulást, hogy a pályázatot a bíráló bizottság minden tagja 

megismerhesse. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapon történő megjelenés: 2014. augusztus 

26. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 26. 

A pályázat elbírálása: 2014. október 15. 

A főnővéri állás a pályázati eljárás lefolytatása után betölthető. 

A pályázati kiírás további közzétételének helyei: 

– www.kozigallas.gov.hu. 

A pályázatot elektronikus úton Molnár Beatrix ápolási igazgató nevére címezve, az 

apig@jahndelpest.hu e-mail címen keresztül kell eljuttatni. Kérjük feltüntetni: „II. számú 

Krónikus Belgyógyászati Osztály – Ápolói munkakör – osztályvezető ápolói vezetői 

megbízással” 44./2014./PÁ. 

*** 

Sárbogárd Város Önkormányzata (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2., tel.: 06 (25) 520-260) 

pályázatot hirdet a V. számú védőnői körzet védőnői munkakörének betöltésére határozatlan 

idejű közalkalmazotti jogviszonyban. 

Ellátandó feladatok: 

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) EszCsM rendeletben meghatározott 

feladatok ellátása a kijelölt védőnői körzetben, valamint oktatási intézményben. 

A munkavégzés helye: 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 126. 

Munkakör betöltésének feltételei: 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és 

tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély; 

– szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (védőnői szakon szerzett diploma). 

A pályázat benyújtásának feltételei: 

– részletes szakmai önéletrajz; 



– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– három hónapnál nem régebbi, bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági 

bizonyítvány vagy annak másolata; 

– az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról 

kiadott munkáltatói igazolások másolata; 

– nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a jelölt pályázati anyagát, 

valamint arról, hogy a pályázatának az elbírálását zárt ülésen kéri-e. 

Illetmény és egyéb juttatások: bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján. 

A pályázat benyújtásának határideje, helye: 2014. szeptember 30. 

A pályázatokat Sárbogárd város polgármestere részére kell benyújtani. Cím: 7000 Sárbogárd, 

Hősök tere 2. 

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati határidő lejártát követő képviselő-testületi 

ülés. 

Az állás betöltésének legkorábbi időpontja: 2014. november 1. 

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján való publikálás dátuma: 2014. 

augusztus 25. 

 


