
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ 

EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás 

hatályos: 2015.07.27 - 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Vásárosnaményi 

tagkórházának Krónikus Osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4800 Vásárosnamény, Ady Endre u. 5. 

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

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása.  

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, belgyógyászat szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 



– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2015. szeptember 1-jétől betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 14. 

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

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

203/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 

honlapján: 2015. július 10. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Felnőtt Infektológiai 

Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 

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

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, és középfokú egészségügyi végzettség; 

– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.  



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– öt év feletti vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél;  

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2015. szeptember 1-jétől betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 14. 

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

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

205/2015, valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető ápoló”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 

honlapján: 2015. július 10. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Ápolási Osztálya 

osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.  



A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 

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

megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása.  

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola (egészségügyi); 

– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat, szociális munkában szerzett tapasztalat; 

– idegen nyelv ismerete.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél;  

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2015. szeptember 1-jétől betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 14. 

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

es telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

206/2015, valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető ápoló”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 

honlapján: 2015. július 10. 

*** 

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (9024 Győr, Vasvári Pál utca 2–4.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 

Patológiai Osztály osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

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: Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2–4.  

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

Feladata a Patológiai Osztály munkájának szervezése és zavartalan működésének biztosítása. A 

kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban (főorvosi/szakorvosi munkakörre), 3 

hónapos próbaidővel történik.  

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

– orvosi egyetem, patológia szakvizsga;  

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– cytopatológia szakvizsga;  

– tudományos munka;  

– idegen nyelvismeret;  



– PhD cím.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz;  

– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;  

– szakmai vezetői elképzelések;  

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;  

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról szóló igazolvány másolata (alapnyilvántartás);  

– érvényes működési nyilvántartás igazolása;  

– MOK tagság igazolása;  

– publikációs jegyzék;  

– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot 

megismerhetik; 

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

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.  

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

betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Oláh Attila orvosigazgató nyújt a 06 

(96) 507-936-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével 

(9024 Győr, Vasvári Pál utca 2–4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 5/1047-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető főorvos” 

vagy 

– személyesen: Humán Erőforrások Osztálya, Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári Pál 

utca 2-4. 

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

törvény (Kjt.) 20/A. és 20/B. §-ban, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ban foglaltaknak megfelelően.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 28.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  



– ÁEEK honlapján – 2015. július 30. 

– a közigállás honlapján – 2015. július 30. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: garzonházi férőhelyet tudunk biztosítani.  

*** 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Markusovszky 

Egyetemi Oktatókórház Pszichiátriai Osztály osztályvezető ápoló munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

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

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

feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápolói vagy diplomás ápoló és pszichiátriai szakápoló képesítés. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– pszichiátriai osztályon végzett gyakorlat – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– működési nyilvántartás igazolása; 

– 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: 2015. augusztus 26. 

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/1283-0/2015, valamint 

a munkakör megnevezését: „osztályvezető ápoló”. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 17. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.markusovszky.hu; 

– www.aeek.hu. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázati kiírással kapcsolatosan a 06 

(94) 515-505-ös telefonszámon érdeklődhet. 

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

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Nagyatádi Kórház főigazgatója (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 1.) pályázati felhívása. 

A munkahely és munkakör megnevezése: stratégiai igazgató (munkakör: szakorvos). 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– érvényes működési nyilvántartás; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság; 

– orvosi diploma, az intézet szakmai profiljához kapcsolódó szakorvosi szakképesítés, egészségügyi 

szolgáltatónál megszerzett legalább 3 éves vezetői gyakorlat; 

– Eu-s pályázatok előkészítésében, lebonyolításában szerzett gyakorlat; 

– 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-a szerinti összeférhetetlenség; 

– vezetői megbízás feltétele a megbízással egyidejűleg szakorvos munkakörben történő, határozatlan 

időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. 

Előny: 

– angol nyelv ismerete (minimum középfokú), civil szervezetekkel kapcsolatos vezetői tapasztalat, 

önkormányzati egészségügyi tapasztalat. 

A pályázathoz csatolandó: 

– 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen 

előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges 

foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 



– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása; 

– orvosi diploma és szakorvosi szakképesítések iratai másolatban; 

– részletes személyes és szakmai önéletrajz; 

– stratégiai igazgatói program; 

– a feladat ellátására vonatkozó elképzelések, nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy 

a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik; 

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

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat az 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-

ában rögzített összeférhetetlenségre vonatkozóan, oklevelek, igazolások csatolása, melyek az 

előbbiekben külön nem kerültek nevesítésre (nyelvvizsga bizonyítvány, tapasztalatok megszerzését 

bizonyító irat, stb.). 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Az állás határozatlan időre szól, a vezetői megbízás 5 évre szól. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 11. 

Elbírálás határideje: 2015. augusztus 24. 

Az állás betöltésének várható ideje: 2015. szeptember 1. 

A pályázatok beérkezését követően a munkáltató a pályázót személyesen meghallgatja, továbbá a 

pályázati anyag a Kjt. egészségügyi ágazatban történő végrehajtására kiadott 356/2008. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 4. §-a szerint kerül elbírálásra. A vezetői beosztás ellátására megbízást csak az kaphat, 

aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezhető. Pályázatok benyújtása postai úton (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky E. 

utca 1.) vagy személyesen az intézet Bér- és Munkaügyi Osztályára. A borítékon fel kell tüntetni 

„9/959/2015” számot, valamint a „szakorvos munkakörben stratégiai igazgató” megjelölést. 

*** 

Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója (3600 Ózd, Béke u. 1–3.) pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör címe: Almási Balogh Pál Kórház (3600 Ózd, Béke u. 1–3.). 

Munkahely és munkakör: újonnan épült, most induló 30 ágyas Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály 

osztályvezető főorvos. A feladatot megbízással – átmeneti időre – gyakorlott szakorvos is elláthatja. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– szakirányú szakvizsga; 

– vezetői jártasság/szakmai gyakorlat; 



– orvosi működési nyilvántartás érvényességéről határozat; 

– ÁNTSZ engedély. 

A pályázathoz csatolandó: 

– képzettséget igazoló iratok másolatai; 

– önéletrajz. 

Juttatások, egyéb információ: 

Bér: kiemelt bérezés. 

Lakhatás: szolgálati lakás megbeszélés tárgya. 

Alkalmazási forma: közalkalmazott, közreműködői vagy szellemi szabad foglalkozású. 

Betölthető: 2015. július 1-jétől. 

A vezetői állást pályázni szükséges. 

A pályázat benyújtása: Dr. Eszenyi Géza főigazgatóhoz a kórház címére (3600 Ózd, Béke u. 1–3.). 

Információ: 06 (48) 574-425, e-mail: ig@hosp.ozd.hu. 

Fax: 06 (48) 574-401. 

*** 

Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója (3600 Ózd, Béke u. 1–3.) pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör címe: Almási Balogh Pál Kórház (3600 Ózd, Béke u. 1–3.). 

Munkahely és munkakör: 30 ágyas Sebészeti Osztályra osztályvezető főorvos. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– szakirányú szakvizsga; 

– vezetői jártasság/szakmai gyakorlat; 

– orvosi működési nyilvántartás érvényességéről határozat; 

– ÁNTSZ engedély. 

A pályázathoz csatolandó: 

– képzettséget igazoló iratok másolatai; 

– önéletrajz. 



Juttatások, egyéb információ: 

Bér: kiemelt bérezés. 

Lakhatás: szolgálati lakás megbeszélés tárgya. 

Alkalmazási forma: közalkalmazott, közreműködői vagy szellemi szabadfoglalkozású. 

A vezetői állást pályázni szükséges. 

Az állás azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtása: Dr. Eszenyi Géza főigazgatóhoz a kórház címére (3600 Ózd, Béke u. 1–3.). 

Információ: 06 (48) 574-425, e-mail: ig@hosp.ozd.hu. 

Fax: 06 (48) 574-401. 

*** 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a 

Rendelőintézet Szentgotthárd intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 5 év. 

A munkavégzés helye: Rendelőintézet Szentgotthárd (9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18.). 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény 

egyszemélyi felelős irányítójaként ellátja az általános és szakmai vezetői feladatokat. 

Közreműködik a városi egészségügyi feladatok koordinálásában, kapcsolatot tart a helyi egészségügyi 

szervekkel és szakmai szervezetekkel.  

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését 

nem teszi lehetővé; 

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

illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély; 



– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy 2013. szeptember 1-je 

előtt szerzett egészségügyi (szak)menedzseri vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett képesítés; 

– legalább ötéves vezetői gyakorlat; 

– a munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő 

és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket; 

– a pályázati feltételként előírt végezettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata; 

– teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– vezetői gyakorlat igazolása; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 41. § (2) 

bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn; 

– a pályázó nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról; 

– az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gábor László önkormányzati és térségi 

erőforrások vezető nyújt a 06 (94) 553-021-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Szentgotthárd Város Önkormányzata 

címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3617/2015, valamint a munkakör megnevezését: 

„Rendelőintézet Szentgotthárd – intézményvezető”. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a képviselő-testület döntését követően azonnal 

betölthető. 

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

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



rendeletben meghatározott bizottság véleményének kikérését követően Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.  

A 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az előírt képesítési feltétel és a vezetői 

gyakorlat megléte alól a fenntartó felmentést adhat. 

A képviselő-testület fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.  

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

– www.szentgotthard.hu – 2015. július 10.  

– www.kozigallas.gov.hu – 2015. július 10.  

*** 

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

Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos állásra (Sümegi Telephely). 

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezető megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig 

szól. 

A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Centrumának Krónikus Belgyógyászati 

Osztálya, 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: osztályvezető főorvosi 

feladatok mellett belgyógyász szakorvosi feladatok ellátása. 

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

az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, belgyógyász szakvizsga; 

– legalább 5 éves belgyógyász szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat; 

– 5 évnél több vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 



– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagsági igazolvány 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. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, 

Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére. Kérjük a borítékon feltüntetni: 

„osztályvezető belgyógyász főorvos”. 

Elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30. 

*** 

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

Betegellátó Osztály osztályvezető főorvos állásra. 

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezető megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig 

szól. 

A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztály, 8200 Veszprém, 

Kórház u.1. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: osztályvezető főorvosi 

feladatok mellett osztályos szakorvosi feladatok ellátása. 

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

az irányadók. 

Pályázati feltételek: 



– oxyológiai, vagy aneszteziológiai – intenzív, vagy sürgősségi orvostan, vagy belgyógyászati 

szakvizsga; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat; 

– sürgősségi orvostan szakvizsga; 

– 5 évnél több vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 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. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, 

Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére. Kérjük a borítékon feltüntetni: 

„osztályvezető SBO főorvos”. 

Elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30. 

*** 

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

Centrum Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvos állásra (Sümegi telephely). 



A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezető megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig 

szól. 

A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Centrum (8330 Sümeg, Kompanik Zsófia 

u. 6.) 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: osztályvezető főorvosi 

feladatok mellett pszichiáter szakorvosi feladatok ellátása. 

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

az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, pszichiáter szakvizsga; 

– legalább 5 éves, pszichiáter szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat; 

– 5 évnél több vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 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. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, 

Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére. Kérjük a borítékon feltüntetni: 

„osztályvezető pszichiáter főorvos”. 

Elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30. 

*** 

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

Osztály osztályvezető főorvos állásra. 

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezető megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig 

szól. 

A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Szemészeti Osztály 8200 Veszprém, Kórház u.1. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: osztályvezetői főorvosi 

feladatok mellett osztályos szakorvosi feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– szemészeti szakvizsga; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat; 

– 5 évnél több vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 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. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. október 7. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015.augusztus 31. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, 

Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére. Kérjük a borítékon feltüntetni: 

„osztályvezető szemész főorvos”. 

Elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: az illetékes szakmai kollégium állásfoglalás kézhezvételét követő 

10 munkanapon belül. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Bucsa Község Önkormányzata pályázatot hirdet az 5527 Bucsa, Kossuth u. 65. szám alatti I. számú 

vegyes háziorvosi körzetben felnőtt háziorvos állás betöltésére. 

Pályázatot meghirdető szerv neve, címe: Bucsa Község Önkormányzata, 5527 Bucsa, Kossuth u. 65. 

Munkakör megnevezése: háziorvos. 

Munkavégzés helye: 5527 Bucsa, Kossuth u. 65. orvosi rendelő  

Az I. számú vegyes háziorvosi körzetben a jelenleg ellátandó lakossági létszám 1173 fő.  

Pályázati feltételek: az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.  

A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 



– részletes szakmai önéletrajz; 

– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata; 

– egészségügyi alkalmassági igazolás; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– MOK tagsági igazolás; 

– hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei 

fennállnak; 

– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

– nyilatkozat a pályázatnak az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság és a testületi ülés nyílt, vagy 

zárt ülésen történő tárgyalásáról. 

Illetmény és juttatások: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján az OEP-el 

kötött finanszírozási szerződés alapján kötött külön megállapodás szerint. 

A pályázat benyújtásának módja és határideje: a pályázatokat 2015. november 30. napjáig, postai 

úton, írásban kell benyújtani Bucsa Község Önkormányzata címére (5527 Bucsa, Kossuth tér 6.), 

Kláricz János polgármesternek címezve.  

A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”. 

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

testületi ülés. 

A feladatellátás (megbízás) kezdete: 2016. január 1. 

Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre – de legalább 5 évre szóló – feladat-ellátási 

szerződést köt, melyben a felek a működés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítik. 

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója (3600 Ózd, Béke u. 1–3.) pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör: 

Belgyógyászati Osztály 

belgyógyász. 

Szülészeti Osztály 



szülész-nőgyógyász szakorvos. 

Sebészeti Osztály 

traumatológus szakorvos, 

sebész szakorvos. 

Reumatológiai Osztály 

reumatológus szakorvos. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– szakirányú szakvizsga, szakmai gyakorlat; 

– orvosi működési nyilvántartás érvényességéről határozat; 

– ÁNTSZ engedély. 

A szakorvosi állásokra szakvizsga előtt álló orvosokat is fogadunk. 

A pályázathoz csatolandó: 

– képzettséget igazoló iratok másolatai; 

– önéletrajz. 

Juttatások, egyéb információk: 

Bér: kiemelt bérezés. 

Lakhatás: szolgálati lakás megbeszélés tárgya. 

Alkalmazási forma: közalkalmazott, közreműködő vagy szellemi szabad foglalkozású. 

Betölthetőség: azonnal. 

A pályázat benyújtása: Dr. Eszenyi Géza főigazgatóhoz a kórház címére (3600 Ózd, Béke u. 1–3.). 

Információ: 06 (48) 574-425, e-mail: ig@hosp.ozd.hu. 

Fax: 06 (48) 574-401. 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 



Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet (5200 

Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126.) igazgató főorvosának pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: 

III. számú házi gyermekorvosi szolgálat házi gyermekorvos. 

– közalkalmazott, később vállalkozói jogviszony keretében is betölthető majd az állás; 

– területi ellátási kötelezettséggel; 

– az intézetben diagnosztikai háttér biztosított (rtg, UH labor); 

– a gyermekháziorvosi rendelő jól felszerelt és nem régiben teljes felújítására került sor; 

– a gyermekháziorvosi alapellátásban három – tapasztalt – gyermekháziorvos dolgozik. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, szakvizsgát igazoló dokumentumok; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolandó: 

– diploma vagy annak hiteles másolata; 

– MOK tagság, OONY igazolvány másolata; 

– részletes szakmai és személyes önéletrajz, illetve az eddigi tevékenységek ismertetése; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

Juttatások, egyéb információk: 

– bérezés: Kjt. szerint; 

– munkaruha: szabályzat szerint; 

– az állás 2015. október 1-jétől betölthető; 

– lakás megbeszélés tárgya. 

Pályázat benyújtása: dr. Lukács Zsuzsanna igazgató főorvosnak, VÖ EGYMI, cím: 5200 

Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126. T.: 06 (56) 590-231. 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 



Pest megye 

Nagykőrös Város Önkormányzat (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázati felhívása. 

A munkahely és munkakör megnevezése: Nagykőrös VIII. számú felnőtt háziorvosi alapellátási 

körzet (Nagykőrös, Széchényi tér 8.) háziorvos. 

Ellátandó feladat: 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt feladatok ellátása; 

– területi ellátási kötelezettséggel; 

– vállalkozási formában; 

– önkormányzattal kötött feladat – ellátási szerződés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt 

képesítési feltételek megléte; 

– 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltétel; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata; 

– személyi, és szakmai önéletrajz, motivációs levél; 

– OONY történt felvétel igazolásának hiteles másolata; 

– MOK tagság igazolása; 

– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag véleményezésében és 

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 azonnal, amennyiben a szükséges 

engedélyeztetési eljárások lefolytatásra kerülnek és az engedélyek rendelkezésre állnak; 

– a pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Felnőtt háziorvosi pályázat VIII.” megjelöléssel, Dr. Czira 

Szabolcs polgármester, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.; 



– felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda vezetőjétől az (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. 

*** 

Telki Község képviselő-testülete (2089 Telki, Petőfi u 1.) pályázatot hirdet fogorvos munkakör 

betöltésére. 

A pályázat tárgyának rövid leírása: Telki község önálló fogorvosi körzet területi ellátásának 

kötelezettsége vállalkozó fogorvos által. 

A Képviselő-testület a pályázati kiírást az alábbiak szerint határozza meg: 

a) az ellátandó egészségügyi közszolgáltatások tételes felsorolása: 

– fogorvosi körzet ellátása területi ellátási kötelezettséggel; 

b) a közszolgáltatással érintett területi (ágazati) ellátási kötelezettség köre és terjedelme: Telki 

Község közigazgatási területén az Önkormányzat rendeletében meghatározott fogorvosi körzet 

területe. 

Telki Község képviselő-testülete a pályázat feltételeként kiköti, hogy a pályázónak vállalnia kell az új 

fogorvosi körzet működéséhez szükséges valamennyi személyi, tárgyi (rendelőhelyiség), technikai 

feltétel saját forrásból történő biztosítását. 

A közszolgáltatás finanszírozási módja: a finanszírozási szerződést a fogorvos köti meg az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztárral. 

A pályázatok benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30 nap. 

A szerződés időtartama: pályázat elbírálásától határozatlan időre. 

A pályázatok benyújtásának helye: Telki Község Polgármesteri Hivatala, 2089 Telki, Petőfi u. 1. 

A pályázathoz mellékelni kell fentieken túl: 

a) egészségügyi szolgáltatóként működő pályázó esetén az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat  

illetékes szerve által kiadott és a pályázó nevére szóló jogerős működési-engedélyt; 

b) nem egészségügyi szolgáltatóként pályázó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

társaság esetén részletes tervet az egészségügyi közszolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és 

tárgyi feltételek biztosításáról; 

c) a pályázók kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázat megnyerése esetén 60 napon belül 

benyújtják a tevékenység gyakorlásához szükséges működési engedély iránti kérelmet. 



A hirdetmény megjelenésének további helye: 

– www.telki.hu. 

*** 

Telki Község képviselő-testülete (2089 Telki, Petőfi u 1.) pályázatot hirdet gyermekorvos munkakör 

betöltésére. 

Munkahely és munkakör megnevezése: Telki község 2. számú házi gyermekorvosi körzete, területi 

ellátási kötelezettség nélkül vállalkozói formában. 

Pályázati feltételek: 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben és a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek 

megléte; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata; 

– igazolás arról, hogy a működtetési jog megszerzésének feltételei fennállnak; 

– orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány; 

– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot 

megismerhetik; 

– a gyermekorvosi rendelő kialakítása és a tárgyi feltételek biztosítása a pályázó feladata. 

Juttatások, egyéb információk: 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30 nap. 

Pályázatok benyújtása: Deltai Károly polgármesterhez (2089 Telki, Petőfi u. 1.). 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete (7054 Tengelic, Rákóczi u. 11.) pályázatot ír ki 

Tengelic közigazgatási területére területi ellátási kötelezettséggel történő, vállalkozói jogviszony 

keretében betöltendő fogorvosi tevékenységre. 

Munkavégzés helye: 7054 Tengelic, Rákóczi u. 8. 

Ellátandó lakosságszám: 2334. 

Szolgálat típusa: vegyes körzet. 



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 feladat-

ellátási szerződés szerint. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (természetes személy esetében); 

– vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata (vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat); 

– egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása; 

– működési nyilvántartási igazolvány másolata; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó kéri-e a pályázat zárt ülésen történő elbírálását. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 15. 

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

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Tengelic Község Önkormányzata részére címezve 

(7054 Tengelic, Rákóczi u. 11.). A borítékon fel kell tüntetni: „fogorvosi pályázat”. A pályázat 

elektronikus e-mail címen keresztül is küldhető: tengelicpolghiv@t-online.hu. 

A pályázatokat a képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő első testületi ülésén bírálja el. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. szeptember 1. 

Megjegyzések: eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-

ellátási szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.  

A háziorvosi és fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi 

szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött finanszírozási szerződés alapján 

történik. 

További információ: 06 (74) 432-100-as telefonszámon Gáncs István polgármesternél, vagy 06 (74) 

432-122-es titkársági telefonszámon. 

A praxis jog ingyenesen betölthető. 



A hirdetmény megjelenésének helye: 

– www.tengelic.hu. 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT ÁLLÁSOKRA 

A Vasútegészségügyi Kft. főállású endoszkópos szakasszisztenst keres. Elvárás szakirányú végzettség 

vagy ápoló (54) endoszkópos gyakorlattal. Szakmai önéletrajzot és a végzettséget igazoló 

dokumentációt a rendelőintézet titkárságára vagy a janosinec@szeged.vasuteu.hu e-mail címre 

kérjük megküldeni 2015. augusztus 19-ig (cím: 6726 Szeged, Csanádi u. 34/A). Érdeklődni a 06 (62) 

556-811-es telefonszámon lehet. 

*** 

Nagyatádi Kórház főigazgatója (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 1.) pályázati felhívása. 

A munkahely és munkakör megnevezése: Pszichiátriai Osztály Rehabilitációs Egysége I. 

osztályvezető főnővér (munkakör: diplomás ápoló). 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– érvényes működési nyilvántartás; 

– MESZK tagság; 

– főiskolai oklevél diplomás ápoló szakon; 

– gyógyfoglalkoztató szakasszisztensi és pszichiátriai ápolói (ideg-elme ápolói) szakképesítés; 

– pszichiátriai fekvőbeteg ellátásban szerzett 5 év feletti ápolásszakmai tapasztalat; 

– fekvőbeteg ellátó szervezeti egység ápolásvezetésében megszerzett legalább 5 év feletti vezetői 

tapasztalat. 

A pályázathoz csatolandó: 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolás; 

– MESZK tagság igazolás; 

– iskolai és szakképesítések iratai másolatban; 



– részletes személyes és szakmai önéletrajz; 

– az osztály vezetésére irányuló elképzelések; 

– szakmai koncepció, nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában 

résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik; 

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

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul. 

Bérezés: Kjt. szerint, egyéb juttatás: igény felmerülése esetén szolgálati lakás biztosítása. 

Az állás határozatlan időre szól, a vezetői megbízás 5 évre szól. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 7. 

Az elbírálás határideje: 2015. augusztus 19. 

Az állás betöltésének várható ideje: 2015. szeptember 1. 

A pályázatok beérkezését követően a munkáltató a pályázót személyesen meghallgatja, továbbá a 

pályázati anyag a Kjt. egészségügyi ágazatban történő végrehajtására kiadott 356/2008. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 4. §-a szerint kerül elbírálásra. A vezetői beosztás ellátására megbízást csak az kaphat, 

aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezhető. Pályázatok benyújtása postai úton (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky E. 

utca 1.) vagy személyesen az intézet Bér- és Munkaügyi Osztályára. A borítékon fel kell tüntetni 

„9/943/2015” számot, valamint a „diplomás ápoló/osztályvezető főnővér” megjelölést. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

A Vasútegészségügyi NK Kft. 1 fő klinikai szakpszichológust keres főállású munkakörbe. 

Munkapszichológiában jártasság előnyt jelent. 

Bérezés és munkába állás időpontja megegyezés szerint történik. 

Szakmai önéletrajzot és a végzettséget igazoló dokumentációt a rendelőintézet titkárságára kérjük 

megküldeni 2015. augusztus 19-éig (cím: 6726 Szeged, Csanádi u. 34/A). 

 


