
2015. EüK. 16. szám pályázati felhívás 

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

hatályos: 2015.09.29 - 

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 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) főigazgató főorvosa a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet az Érsebészeti Profil profilvezető főorvos beosztás ellátására határozatlan idejű 

közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Érsebészeti Profilon a profil szakmai munkájának 

tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltétel: 

– sebész szakvizsga; 

– érsebész szakvizsga; 

– egészségi alkalmasság; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is); 

– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– szakmai, vezetői koncepció; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– határozat a működési nyilvántartásba vételről; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik személlyel és a 

pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik. 

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

A pályázat benyújtási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján történő 

2015. szeptember 30-ai megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül. 

Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követően azonnal. 

A pályázatot Prof. Dr. Bedros J. Róbert főigazgató főorvos, főtanácsos részére, postai úton kell 

benyújtani, cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16. 

*** 

A Bács-Kiskun megyei Kórház, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató 

Kórháza (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.) pályázati felhívása. 



A munkavégzés helye: Kalocsai Szent Kereszt Tagkórháza (6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34–36. Pf. 62). 

Munkakör megnevezése: Központi Anaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Osztály, osztályvezető 

főorvos. 

Vezetői megbízását a főigazgató adja, és a munkáltatói jogkört, mint egyszemélyi felelős vezető 

gyakorolja felette. 

Feladata: az Anaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Osztály vezetése, szakmai irányítása. A 

fekvőbeteg-szakellátás orvos szakmai feltételeinek biztosítása. Munkáltatói feladatok végzése, 

szakmai és közösségi munka feltételeinek biztosítása, jó interdisciplináris kapcsolatok kialakítása. 

Pályázati feltételek: 

Képesítési követelmények: 

– orvostudományi egyetem; 

– anaesthesiológia és intenzív terápia szakképesítés. 

Egyéb követelmények: 

– több éves szakmai gyakorlat; 

– rendszeres szakmai továbbképzés; 

– vezetés területén szerzett gyakorlat, (ideértve: részleg, csoport, szakambulancia, szakrendelés vagy 

önálló szakmai profil irányítása, koordinálása); 

– tudományos tevékenység; 

– egészségügyi menedzseri ismeretek, illetve annak megszerzésére irányuló képzésben való 

részvétel; 

– nyelvismeret; 

– büntetlen előélet. 

Pályázat tartalmi követelményei: 

– személyi és foglalkozási adatok; 

– részletes szakmai élet bemutatása; 

– az osztály vezetésére, a szakmai munka irányítására vonatkozó elképzelései; 

– az osztályra vonatkozó személyi és tárgyi feltételek meghatározása; 

– tudományos munkák jegyzéke; 

– működési bizonyítvány, referenciák; 

– diploma és szakorvosi bizonyítvány másolatok; 



– szakmai továbbképzésről szóló igazolások; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– működési nyilvántartás igazolása; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bizottságok véleményezzék és 

megismerjék. 

Közigállás honlapon való publikálás dátuma: 2015. szeptember 6. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30. 

Bér: megegyezés tárgyát képezi. 

Szolgálati lakást tudunk biztosítani. 

A munkakör betöltésének időpontja: a pályázati eljárás lefolytatását követően. 

A pályázati eljárás lefolytatása a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján történik. 

A pályázattal kapcsolatban további információt dr. Svébis Mihály főigazgató ad: 06 (76) 516-727. 

A pályázat benyújtásának a címe: Bács-Kiskun megyei Kórház, a Szegedi Tudományegyetem Általános 

Orvostudományi Kar Oktató Kórháza (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.). 

*** 

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u.3.) 

főigazgatója állást hirdet közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőre a következő munkakörbe: 

Krónikus Belgyógyászati osztályra osztályvezető főorvos, 5 évre szóló határozott idejű vezetői 

megbízással. 

Pályázati felvételek: 

– orvostudományi egyetemi diploma; 

– belgyógyászat szakvizsga; 

– minimum 5 éves vezetői gyakorlat, büntetlen előélet. 

Előny: összetett, széleskörű rálátás a krónikus ellátási területre. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– szakmai elképzelések; 

– vezetői koncepció; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 



– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat bírálatában részt vevők megismerhetik a pályázatot. 

Bérezés: megállapodás szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: 2015. október 30. 

Az állás betölthető: 2016. január 1-jétől. 

Érdeklődni lehet: Dr. Reiber István orvosigazgatónál. 

A pályázat benyújtása: Dr. Csernavölgyi István főigazgatóhoz (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 

3.). 

*** 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház főigazgatója (9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.) a 

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

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Kórházhigiénés Osztály közegészségügyi ellenőr munkakör 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: közegészségügyi ellenőri tevékenység ellátása teljes 

munkaidőben. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, népegészségügyi ellenőr/közegészségügyi-járványügyi felügyelő. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– működési nyilvántartás igazolása; 

– szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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

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

betölthető. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 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/1633-0/2015, valamint a munkakör megnevezését: „közegészségügyi 

ellenőr”. 

– személyesen: Dr. Káldy Zoltán, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 16. 

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

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (1033 Budapest, Fő tér 3.) 

pályázatot hirdet a testület által alapított Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság mint egyszemélyi önkormányzati tulajdonlású Kft. (1032 Budapest, Vörösvári út 

88–96.) ügyvezető munkakörének betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet; 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés; 

– legalább ötéves, az egészségügyi irányításban szerzett vezetői gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– közigazgatásban szerzett gyakorlat, 

– nonprofit szervezetnél és/vagy gazdasági társaságnál szerzett vezetői gyakorlat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– végzettséget igazoló diploma másolatát; 

– érvényes erkölcsi bizonyítványt; 

– az intézmény működtetésére vonatkozó vezetői koncepciót, szakmai elképzelést, fejlesztési 

programját; 

– a pályázónak a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozatát; 



– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalma közölhető harmadik személlyel; 

– bérezési igényt. 

Az intézményvezető feladata: szakmai és gazdasági szempontokat figyelembe véve a kft. vezetése. 

Bérezés és juttatások: megegyezés szerint. 

A mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés követelmény teljesítése alól 

mentesül az a személy, aki 2013. szeptember 1-je előtt egészségügyi (szak)menedzseri képesítést, 

vagy az egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon képesítést szerzett. 

Az állás a pályázat elbírálásáról szóló képviselő-testületi határozatban meghatározott naptól 

(legkorábban 2015. november 1-jétől) tölthető be. 

Az ügyvezetői megbízás öt év, mely határozott időre szól. 

A pályázatot a kormányzati személyügyi igazgatási feladatot ellátó szerv honlapján történő 

megjelenéstől (2015. szeptember 15.) számított 30. napig (2015. október 15.) lehet benyújtani a 

Polgármesteri Hivatal munkaügyi osztályvezetőjénél (1033 Budapest, Fő tér 3.). Érdeklődni lehet 

ugyanitt t.: 437-8605. 

A pályázat elbírálásának határideje: a beadás határidejét követő képviselő-testületi ülés. 

*** 

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat (1084 Budapest, Auróra u. 22–28.) a közalkalmazottak 

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

Egészségügyi Szolgálat Ortopéd szakrendelés szakrendelés-vezető 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: 1084 Budapest, Auróra utca 22–28. 

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

szakrendelőben szakorvosi feladatok ellátása mellett az ortopéd szakrendelés munkájának 

megszervezése, szervezeti egység vezetése. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, ortopéd szakvizsga; 

– büntetlen előélet; 

– legalább 1–3 éves szakmai tapasztalat. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megtekinthetik; 

– 3 hónapnál nem régebbi e.b.; 

– érvényes MOK kártya másolata; 

– ENKK által kiadott érvényes működési kártya másolata; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 9. 

A pályázat a KÖZIGÁLLÁS honlapján 2015. szeptember 14-étől – 2015. október 9-éig megtekinthető. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bakó Erika orvosigazgató nyújt, az (1) 790-

4692-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 

címére történő megküldésével (1084 Budapest, Auróra utca 22–28.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/21/2015, valamint a munkakör megnevezését: 

„ortopéd szakorvos”. 

vagy 

elektronikus úton Dr. Bakó Erika orvosigazgató részére az orvosigazgatosag@jeszrend.hu e-mail 

címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az írásbeli pályázatuk alapján kiválasztott pályázók 

személyes beszélgetésen vesznek részt. A pályázat nyerteséről bizottság javaslata alapján a 

munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 16. 

A pályázati kiírás tovbbi közzétételének helye: www.jeszrend.hu. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztató fenntartja magának a jogot, 

hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. A 

postai úton beérkezett pályázati anyagok az intézmény Humánpolitikai Osztályán átvehetőek. 

Amennyiben a páylázatok 90 napon belül nem kerülnek átvételre, törvény alapján megsemmisítésre 

kerülnek. 

*** 

Az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója pályázatot hirdet a Pécsi Regionális Vérellátó Központ 

régióigazgató főorvos munkakör ellátására. 



Feladata: az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (3) 

bekezdésében megjelölt szakmai tevékenység, valamint az SZMSZ-ben a vezetőre meghatározott 

általános irányítási, szervezési és ellenőrzési feladatok ellátása a régió vonatkozásában. Felelős a 

régió hatékony és eredményes működéséért. 

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

megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi diploma; 

– transzfuziológiai szakvizsga; 

– a vérellátás területén szerzett szakmai tapasztalat; 

– több éves vezetői tapasztalat; 

– képzés, oktatás területén szerzett tapasztalat; 

– problémamegoldó készség; 

– jó kommunikációs képesség; 

– dinamikus személyiség. 

Előnyt jelent: 

– egészségügyi szakmenedzseri végzettség; 

– angol nyelv legalább középfokú ismerete; 

– tudományos tevékenység. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok hiteles másolatai (diploma, szakvizsga); 

– rövid szakmai program, az egység vezetésére vonatkozó elképzelések; 

– Orvosok Alap és Működési Nyilvántartásának másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– igazolás a magyar orvos kamarai tagságról (illetve a kamarai felvételi kérelem beérkezéséről); 

– beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők, a Szakmai 

Kollégium, valamint a Magyar Orvosi Kamara megismerheti. 

Egyéb információk: 



– a megbízás 5 év határozott időre szól; 

– a pályázat beadásának határideje: 2015. október 20.; 

– a pályázat elbírálásának határideje: a Szakmai Kollégium, valamint a Magyar Orvosi Kamara 

véleményét követő 30 nap; 

– az állás azonnal betölthető; 

– a pályázatok benyújtása: Dr. Jákó Kinga főigazgatónak címezve az Intézet címére (1113 Budapest, 

Karolina út 19–21.). 

*** 

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

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Siófoki Kórház-Rendelőintézet 

Radiológiai 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 Radiológiai 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, radiológia szakvizsga; 

– vezetői gyakorlat, 5 év feletti vezetői tapasztalat; 

– szakmai gyakorlat, 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség; 

– alap- és működési nyilvántartásba vétel; 

– kamarai tagság; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos fokozat. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– 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: 2015. október 16. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Inczeffy István főigazgató nyújt, a 06 (84) 

310-510-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Siófoki Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (8600 

Siófok, Semmelweis utca 1.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 31-21/2015., valamint a beosztás megnevezését: „osztályvezető főorvos”. 

vagy 

– személyesen: Dr. Inczeffy István főigazgató, Somogy megye, 8600 Siófok, Semmelweis utca 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.gov.hu, 2015. szeptember 12. 

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

*** 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes főigazgatója (6601 Szentes, Sima Ferenc u. 44–

58.) pályázatot hirdet az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály osztályvezető főorvosi 

beosztás ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló 

vezetői megbízással. 

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály 

szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 



– aneszteziológia és intenzív terápiás szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 

– rövid szakmai (vezetői) programot; 

– érvényes működési nyilvántartásba vétel igazolását; 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

Egyéb információ: a közalkalmazotti kinevezéshez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

szükséges. 

A Közigállás honlapján történő megjelenés dátuma: 2015. szeptember 30. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigállás honlapján történő megjelenést követő 30 nap. 

A beosztás 2016. január 1-jétől tölthető be. 

A pályázat benyújtása: Dr. Kalmár Mihály főigazgatóhoz a kórház címére: 6600 Szentes, Sima F. u. 44–

58. 

*** 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes főigazgatója (6601 Szentes, Sima Ferenc u. 44–

58.) pályázatot hirdet a Traumatológiai Osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására 

határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: a Traumatológiai Osztály szakmai munkájának 

tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

– traumatológiai szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 



– rövid szakmai (vezetői) programot; 

– érvényes működési nyilvántartásba vétel igazolását; 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

Egyéb információ: a közalkalmazotti kinevezéshez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

szükséges. 

A Közigállás honlapján történő megjelenés dátuma: 2015. szeptember 30. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigállás honlapján történő megjelenést követő 30 nap. 

A beosztás 2016. január 1-jétől tölthető be. 

A pályázat benyújtása: Dr. Kalmár Mihály főigazgatóhoz a kórház címére: 6600 Szentes, Sima F. u. 

44–58. 

*** 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes főigazgatója (6601 Szentes, Sima Ferenc u. 44–

58.) pályázatot hirdet a Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására 

határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: a Belgyógyászati Osztály szakmai munkájának 

tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

– belgyógyászat és kardiológia szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat. 

Előnyt jelent a pályázat elbírálásakor: 

– vezetői gyakorlat. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 

– rövid szakmai (vezetői) programot; 

– érvényes működési nyilvántartásba vétel igazolását; 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

Egyéb információ: 



– a közalkalmazotti kinevezéshez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges. 

A Közigállás honlapján történő megjelenés dátuma: 2015. szeptember 30. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigállás honlapján történő megjelenést követő 30 nap. 

A beosztás 2016. január 1-jétől tölthető be. 

A pályázat benyújtása: Dr. Kalmár Mihály főigazgatóhoz a kórház címére: 6600 Szentes, Sima F. u. 44–

58. 

*** 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes főigazgatója (6601 Szentes, Sima Ferenc u. 44–

58.) pályázatot hirdet a Fül-Orr-Gégegyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására 

határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: a Fül-Orr-Gégegyógyászati Osztály szakmai 

munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

– fül-orr-gégegyógyászat szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

Előnyt jelent a pályázat elbírálásakor: 

– audiológiai szakvizsga. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 

– rövid szakmai (vezetői) programot; 

– érvényes működési nyilvántartásba vétel igazolását; 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

Egyéb információ: 

A közalkalmazotti kinevezéshez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges. 

A Közigállás honlapján történő megjelenés dátuma: 2015. szeptember 30. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigállás honlapján történő megjelenést követő 30 nap. 



A beosztás 2016. január 1-től tölthető be. 

A pályázat benyújtása: Dr. Kalmár Mihály főigazgatóhoz a kórház címére: 6600 Szentes, Sima F. u. 

44–58. 

*** 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes főigazgatója (6601 Szentes, Sima Ferenc u. 44–

58.) pályázatot hirdet az Urológiai Osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan 

idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: az Urológiai Osztály szakmai munkájának tervezése, 

szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

– urológia szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 

– rövid szakmai (vezetői) programot; 

– érvényes működési nyilvántartásba vétel igazolását; 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

Egyéb információ: 

A közalkalmazotti kinevezéshez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges. 

A Közigállás honlapján történő megjelenés dátuma: 2015. szeptember 30. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigállás honlapján történő megjelenést követő 30 nap. 

A beosztás 2016. január 1-jétől tölthető be. 

A pályázat benyújtása: Dr. Kalmár Mihály főigazgatóhoz a kórház címére: 6600 Szentes, Sima F. u. 

44–58. 

*** 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes főigazgatója (6601 Szentes, Sima Ferenc u. 44–

58.) pályázatot hirdet a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi beosztás 



ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői 

megbízással. 

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály szakmai 

munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

– csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

Előnyt jelent a pályázat elbírálásakor: 

– neonatológia szakvizsga. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 

– rövid szakmai (vezetői) programot; 

– érvényes működési nyilvántartásba vétel igazolását; 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

Egyéb információ: 

A közalkalmazotti kinevezéshez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges. 

A Közigállás honlapján történő megjelenés dátuma: 2015. szeptember 30. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigállás honlapján történő megjelenést követő 30 nap. 

A beosztás 2016. január 1-jétől tölthető be. 

A pályázat benyújtása: Dr. Kalmár Mihály főigazgatóhoz a kórház címére: 6600 Szentes, Sima F. u. 

44–58. 

*** 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes főigazgatója (6601 Szentes, Sima Ferenc u. 44–

58.) pályázatot hirdet a Neurológiai Osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan 

idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: a Neurológiai Osztály szakmai munkájának tervezése, 

szervezése, irányítása és ellenőrzése. 



Pályázati feltételek: 

– neurológia és pszichiátria szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat. 

Előnyt jelent a pályázat elbírálásakor: 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 

– rövid szakmai (vezetői) programot; 

– érvényes működési nyilvántartásba vétel igazolását; 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

Egyéb információ: 

A közalkalmazotti kinevezéshez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges. 

A Közigállás honlapján történő megjelenés dátuma: 2015. szeptember 30. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigállás honlapján történő megjelenést követő 30 nap. 

A beosztás 2016. január 1-jétől tölthető be. 

A pályázat benyújtása: Dr. Kalmár Mihály főigazgatóhoz a kórház címére: 6600 Szentes, Sima F. u. 

44-58. 

*** 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes főigazgatója (6601 Szentes, Sima Ferenc u. 44–

58.) pályázatot hirdet a Pszichiátriai Osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan 

idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: a Pszichiátriai Osztály szakmai munkájának tervezése, 

szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

– pszichiátria szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 



Előnyt jelent a pályázat elbírálásakor: 

– addiktológia szakvizsga. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 

– rövid szakmai (vezetői) programot; 

– érvényes működési nyilvántartásba vétel igazolását; 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

Egyéb információ: 

A közalkalmazotti kinevezéshez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges. 

A Közigállás honlapján történő megjelenés dátuma: 2015. szeptember 30. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigállás honlapján történő megjelenést követő 30 nap. 

A beosztás 2016. január 1-jétől tölthető be. 

A pályázat benyújtása: Dr. Kalmár Mihály főigazgatóhoz a kórház címére: 6600 Szentes, Sima F. u. 44–

58. 

*** 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes főigazgatója (6601 Szentes, Sima Ferenc u. 44–

58.) pályázatot hirdet a Sebészeti Osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan 

idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: a Sebészeti Osztály szakmai munkájának tervezése, 

szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

– sebészet és érsebészet szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 



– rövid szakmai (vezetői) programot; 

– érvényes működési nyilvántartásba vétel igazolását; 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

Egyéb információ: 

A közalkalmazotti kinevezéshez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges. 

A Közigállás honlapján történő megjelenés dátuma: 2015. szeptember 30. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigállás honlapján történő megjelenést követő 30 nap. 

A beosztás 2016. január 1-jétől tölthető be. 

A pályázat benyújtása: Dr. Kalmár Mihály főigazgatóhoz a kórház címére: 6600 Szentes, Sima F. u. 

44–58. 

*** 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes főigazgatója (6601 Szentes, Sima Ferenc u. 44–

58.) pályázatot hirdet a Szülészet-nőgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására 

határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: a Szülészet-nőgyógyászati Osztály szakmai 

munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

– szülészet-nőgyógyászat szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 

– rövid szakmai (vezetői) programot; 

– érvényes működési nyilvántartásba vétel igazolását; 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

Egyéb információ: 

A közalkalmazotti kinevezéshez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges. 



A Közigállás honlapján történő megjelenés dátuma: 2015. szeptember 30. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigállás honlapján történő megjelenést követő 30 nap. 

A beosztás 2016. január 1-jétől tölthető be. 

A pályázat benyújtása: Dr. Kalmár Mihály főigazgatóhoz a kórház címére: 6600 Szentes, Sima F. u. 

44–58. 

*** 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes főigazgatója (6601 Szentes, Sima Ferenc u. 44–

58.) pályázatot hirdet az Onkológiai Osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan 

idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: az Onkológiai Osztály szakmai munkájának tervezése, 

szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

– belgyógyászat és onkológia szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

Előnyt jelent a pályázat elbírálásakor: 

– haemaotológia szakvizsga. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 

– rövid szakmai (vezetői) programot; 

– érvényes működési nyilvántartásba vétel igazolását; 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

Egyéb információ: 

A közalkalmazotti kinevezéshez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges. 

A Közigállás honlapján történő megjelenés dátuma: 2015. szeptember 30. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigállás honlapján történő megjelenést követő 30 nap. 

A beosztás 2016. január 1-jétől tölthető be. 



A pályázat benyújtása: Dr. Kalmár Mihály főigazgatóhoz a kórház címére: 6600 Szentes, Sima F. u. 

44–58. 

*** 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes főigazgatója (6601 Szentes, Sima Ferenc u. 44–

58.) pályázatot hirdet a Sürgősségi Betegellátó Osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására 

határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: a Sürgősségi Betegellátó Osztály szakmai munkájának 

tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

– aneszteziológia- és intenzív terápia vagy oxyológia szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 

– rövid szakmai (vezetői) programot; 

– érvényes működési nyilvántartásba vétel igazolását; 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

Egyéb információ: 

A közalkalmazotti kinevezéshez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges. 

A Közigállás honlapján történő megjelenés dátuma: 2015. szeptember 30. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigállás honlapján történő megjelenést követő 30 nap. 

A beosztás 2016. január 1-től tölthető be. 

A pályázat benyújtása: Dr. Kalmár Mihály főigazgatóhoz a kórház címére: 6600 Szentes, Sima F. u. 44–

58. 

*** 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes főigazgatója (6601 Szentes, Sima Ferenc u. 44–

58.) pályázatot hirdet a Központi Röntgen Osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására 

határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 



A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: a Központi Röntgen Osztály és a hozzá tartozó 

szervezeti egységek szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

– radiológia szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 

– rövid szakmai (vezetői) programot; 

– érvényes működési nyilvántartásba vétel igazolását; 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

Egyéb információ: 

A közalkalmazotti kinevezéshez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges. 

A Közigállás honlapján történő megjelenés dátuma: 2015. szeptember 30. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigállás honlapján történő megjelenést követő 30 nap. 

A beosztás 2016. január 1-től tölthető be. 

A pályázat benyújtása: Dr. Kalmár Mihály főigazgatóhoz a kórház címére: 6600 Szentes, Sima F. u. 

44–58. 

*** 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes főigazgatója (6601 Szentes, Sima Ferenc u. 44–

58.) pályázatot hirdet a Központi Laboratórium osztályvezető főorvosi beosztás ellátására 

határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: a Központi Laboratórium szakmai munkájának 

tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

– klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 



A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 

– rövid szakmai (vezetői) programot; 

– érvényes működési nyilvántartásba vétel igazolását; 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

Egyéb információ: 

A közalkalmazotti kinevezéshez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges. 

A Közigállás honlapján történő megjelenés dátuma: 2015. szeptember 30. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigállás honlapján történő megjelenést követő 30 nap. 

A beosztás 2016. január 1-jétől tölthető be. 

A pályázat benyújtása: Dr. Kalmár Mihály főigazgatóhoz a kórház címére: 6600 Szentes, Sima F. u. 44–

58: 

*** 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes főigazgatója (6601 Szentes, Sima Ferenc u. 44–

58.) pályázatot hirdet a Mozgásszervi Rehablitációs Osztály osztályvezető főorvosi beosztás 

ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői 

megbízással. 

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály és a Nappali 

Kórház szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

– mozgásszervi rehabilitáció és reumatológia szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 

– rövid szakmai (vezetői) programot; 

– érvényes működési nyilvántartásba vétel igazolását; 



– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

Egyéb információ: 

– A közalkalmazotti kinevezéshez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges. 

A Közigállás honlapján történő megjelenés dátuma: 2015. szeptember 30. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigállás honlapján történő megjelenést követő 30 nap. 

A beosztás 2016. január 1-től tölthető be. 

A pályázat benyújtása: Dr. Kalmár Mihály főigazgatóhoz a kórház címére: 6600 Szentes, Sima F. u. 

44–58. 

*** 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes főigazgatója (6601 Szentes, Sima Ferenc u. 44–

58.) pályázatot hirdet a Krónikus Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására 

határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: a Krónikus Belgyógyászati Osztály szakmai 

munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

– belgyógyászat vagy fertőző betegségek szakorvosa vagy geriátria szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 

– rövid szakmai (vezetői) programot; 

– érvényes működési nyilvántartásba vétel igazolását; 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

Egyéb információ: 

A közalkalmazotti kinevezéshez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges. 

A Közigállás honlapján történő megjelenés dátuma: 2015. szeptember 30. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigállás honlapján történő megjelenést követő 30 nap. 



A beosztás 2016. január 1-jétől tölthető be. 

A pályázat benyújtása: Dr. Kalmár Mihály főigazgatóhoz a kórház címére: 6600 Szentes, Sima F. u. 44–

58. 

*** 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes főigazgatója (6601 Szentes, Sima Ferenc u. 44–

58.) pályázatot hirdet az Ápolási Osztály osztályvezető főnővéri beosztás ellátására határozatlan idejű 

közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: az Ápolási Osztály szakmai munkájának tervezése, 

szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

– diplomás ápolói szakképesítés; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 

– rövid szakmai (vezetői) programot; 

– érvényes működési nyilvántartásba vétel igazolását; 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

Egyéb információ: 

A közalkalmazotti kinevezéshez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges. 

A Közigállás honlapján történő megjelenés dátuma: 2015. szeptember 30. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigállás honlapján történő megjelenést követő 30 nap. 

A beosztás 2016. január 1-től tölthető be. 

A pályázat benyújtása: Dr. Kalmár Mihály főigazgatóhoz, 6600 Szentes, Sima F. u. 44–58. 

*** 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes főigazgatója (6601 Szentes, Sima Ferenc u. 44–

58.) pályázatot hirdet intézeti főgyógyszerész beosztás ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti 

kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 



A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: a Kórház teljes gyógyszerellátásának és 

gyógyszergazdálkodásának lebonyolítása, az Intézeti Gyógyszertár szakmai munkájának tervezése, 

szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

– gyógyszerész diploma és szakgyógyszerészi végzettség; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 

– rövid szakmai (vezetői) programot; 

– érvényes működési nyilvántartásba vétel igazolását; 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

Egyéb információ: 

A közalkalmazotti kinevezéshez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges. 

A Közigállás honlapján történő megjelenés dátuma: 2015. szeptember 30. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigállás honlapján történő megjelenést követő 30 nap. 

A beosztás 2016. január 1-től tölthető be. 

A pályázat benyújtása: Dr. Kalmár Mihály főigazgatóhoz a kórház címére: 6600 Szentes, Sima F. u. 

44–58. 

*** 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet főiazgatója (5000 Szolnok, 

Tószegi út 21.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet: 

Bőrgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony, 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tószegi út 21. 



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

Osztály, valamint a hozzá kapcsolódó szakambulanciák munkájának hatékony és eredményes 

megszervezése, zavartalan működtetése, irányítása, munkatársainak ellenőrzése és értékelése. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 2003. évi LXXXIV. törvény, Kollektív Szerződés 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem általános orvosi diploma; 

– PhD., bőrgyógyászati szakvizsga; 

– 15 éves szakmai gyakorlat – legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– allergológia-klinikai immunológiai szakvizsga, jogi szakokleveles végzettség. 

A pályázat részeként az általános dokumentumokon felül benyújtandó: 

– minősítésről szóló igazolás másolata; 

– tudományos munka jegyzéke. 

Fül-Orr-Gégészeti, Szájsebészeti Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Fül-Orr-Gégészeti, 

Szájsebészeti Osztály, valamint a hozzá kapcsolódó szakambulanciák munkájának hatékony és 

eredményes megszervezése, zavartalan működtetése, irányítása, munkatársainak ellenőrzése és 

értékelése. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 2003. évi LXXXIV. törvény, Kollektív Szerződés 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem általános orvosi diploma; 

– Phd., szakirányú szakvizsga; 



– 15 éves szakmai gyakorlat, III. progresszivitási szintnek megfelelő műtéti jártasság – legalább 5 éves 

vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– gyermek F.O.G. szakvizsga. 

A pályázat részeként az általános dokumentumokon felül benyújtandó: 

– minősítésről szóló igazolás másolata; 

– tudományos munka és műtéti tevékenység jegyzéke. 

Infektológiai Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

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

Osztály, valamint a hozzá kapcsolódó ambulanciák munkájának hatékony és eredményes 

megszervezése, zavartalan működtetése, irányítása, munkatársainak ellenőrzése és értékelése. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 2003. évi LXXXIV. törvény, Kollektív Szerződés 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem általános orvosi diploma; 

– belgyógyászati, trópusi betegségek, fertőző betegségek szakvizsga; 

– 15 éves szakmai gyakorlat – legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 

Pulmonológiai Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

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

Osztály és a bronchológiai laboratórium, valamint allergológiai szakambulancia munkájának hatékony 

és eredményes megszervezése, zavartalan működtetése, irányítása, munkatársainak ellenőrzése és 

értékelése. 



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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 2003. évi LXXXIV. törvény, Kollektív Szerződés. 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem általános orvosi diploma; 

– pulmonológiai szakvizsga. 

– 15 éves szakmai gyakorlat – legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– allergológia és klinikai immunológia szakvizsga; 

– legalább 10 éves bronchológiai gyakorlat – legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat. 

Központi Radiológiai Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Központi Radiológiai 

Osztály munkájának hatékony és eredményes megszervezése, zavartalan működtetése, irányítása, 

munkatársainak ellenőrzése és értékelése. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 2003. évi LXXXIV. törvény, Kollektív Szerződés 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem általános orvosi diploma; 

– radiológiai szakvizsga, emlődiagnosztikai jártasság; 

– 15 éves szakmai gyakorlat – legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügyi gazdasági és stratégiai specialista végzettség; 

– menedzsmentszemlélet, MIR-ben szerzett jártasság, szakfelügyelői tapasztalat – 5 év feletti vezetői 

tapasztalat. 



II. Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a II. Belgyógyászati 

Osztály (gasztroenterológia és angiológia profilokkal), valamint a hozzá kapcsolódó szakambulanciák 

munkájának hatékony és eredményes megszervezése, zavartalan működése, irányítása, 

munkatársainak ellenőrzése és értékelése. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 2003. évi LXXXIV. törvény, Kollektív Szerződés 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem általános orvosi diploma; 

– belgyógyászati és gasztroenterológiai szakvizsga; 

– legalább 20 éves szakorvosi gyakorlat – legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– gasztroenterológiai – sürgősségi ellátásban szerzett gyakorlat – 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– ERCP vizsgálatokban szerzett 10 éves jártasság. 

Traumatológiai Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

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

Osztály, valamint a hozzá kapcsolódó járóbeteg szakellátás munkájának hatékony és eredményes 

megszervezése, zavartalan működése, irányítása, munkatársainak ellenőrzése és értékelése. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 2003. évi LXXXIV. törvény, Kollektív Szerződés 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem általános orvosi diploma; 



– traumatológus szakvizsga; 

– 20 éves szakmai gyakorlat – legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– sebészeti, ortopédiai szakvizsga. 

Rendelőintézet vezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Hősök tere 2-4. 

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

működő járóbeteg-szakrendelések, gondozók munkájának irányítása, ellenőrzése, összehangolása, 

személyi, tárgyi feltételek biztosítása együttműködve az érintett szakmák osztályvezető főorvosaival. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 2003. évi LXXXIV. törvény, Kollektív Szerződés 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem általános orvosi diploma; 

– járóbeteg-ellátásban hasznosítható szakképesítés; 

– legalább 10 éves szakmai tapasztalat – legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– további szakképesítés; 

– járóbeteg-szakellátáson szerzett szakmai vezetői tapasztalat – 5 év feletti vezetői tapasztalat. 

Szülészet-Nőgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Szülészet-

Nőgyógyászati Osztály, valamint a hozzá kapcsolódó járóbeteg szakellátás munkájának hatékony és 



eredményes megszervezése, zavartalan működtetése, irányítása, munkatársainak ellenőrzése és 

értékelése. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 2003. évi LXXXIV. törvény, Kollektív Szerződés 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem általános orvosi diploma; 

– szülészet-nőgyógyászati szakvizsga; 

– 15 éves szakmai gyakorlat – legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– megyei osztályon szerzett vezetői tapasztalat, egészségügyi menedzser diploma. 

Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

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

osztály, valamint a hozzá kapcsolódó járóbeteg szakellátás munkájának hatékony és eredményes 

megszervezése, zavartalan működése, irányítása, munkatársainak ellenőrzése és értékelése. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 2003. évi LXXXIV. törvény, Kollektív Szerződés 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem általános orvosi diploma; 

– gyermekgyógyászati szakvizsga; 

– 20 éves szakmai gyakorlat – legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet; 

– diabetológiai ellátásban jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– aneszt-intenzív, gyermek kardiológiai szakvizsga, 



– diabetológiai ellátásban jártasság – 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

Higiénés Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

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

egységeinek folyamatos higiénés ellenőrzése, a nosocomiális fertőzések nyomonkövetése, valamint a 

surveillance tevékenység koordinálása, a jogszabályi jelentési kötelezettségek teljesítése, a központi 

sterilizáló munkájának felügyelete. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 2003. évi LXXXIV törvény, Kollektív Szerződés 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem orvostudományi diploma; 

– közegészségtan – járványtan szakvizsga; 

– 15 éves szakmai gyakorlat – legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– orvosi mikrobiológiai szakvizsga, hatósági gyakorlat. 

Központi Laboratórium osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

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

Laboratórium munkájának hatékony és eredményes megszervezése, zavartalan működtetése, 

irányítása, munkatársainak ellenőrzése és értékelése. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 2003. évi LXXXIV. törvény, Kollektív Szerződés 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem általános orvosi diploma; 



– Phd., klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakvizsga; 

– 15 éves szakmai gyakorlat, oktatásban szerzett gyakorlat, – legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 

Kardiológiai Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Kardiológiai Osztály, 

valamint a hozzá kapcsolódó járóbeteg szakellátás munkájának hatékony és eredményes 

megszervezése, zavartalan működtetése, irányítása, munkatársainak ellenőrzése és értékelése. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 2003. évi LXXXIV. törvény, Kollektív Szerződés 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem gyógyszerészi diploma; 

– belgyógyászati, aneszteziológia és intenzív terápiás, kardiológiai szakvizsga; 

– 15 éves szakmai tapasztalat – legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– nyelvvizsga, külföldön szerzett szakmai tapasztalat. 

Intézeti Gyógyszertár vezető főgyógyszerész beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

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

gyógyszertár és annak közvetlen lakossági gyógyszerellátást nyújtó részlege tevékenységével 

kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése. A 

gyógyszergazdálkodás körébe tartozó feladatok (rendelések, készletezés, kiadások, helyettesítések, 

keretgazdálkodás) szakmailag helytálló ellátása. 



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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 2003. évi LXXXIV. törvény, Kollektív Szerződés 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem gyógyszerészi orvosi diploma; 

– gyógyszerellátás és gyógyszerügyi szervezés szakvizsga; 

– 10 év közforgalmú, 5 év intézeti gyógyszertári szakmai gyakorlat – legalább 5 éves vezetői 

tapasztalat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– közigazgatási szakvizsga, nyelvvizsga; 

– ECDL; 

– rugalmasság, önállóság, jó munkabíró képesség, kiterjedt kapcsolatrendszer, jó együttműködő 

képesség. 

Valamennyi pályázathoz: 

Általános információk: 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– vezetői elképzelést bemutató program; 

– diploma másolata; 

– szakképesítést igazoló oklevél másolata; 

– határozat az Alapnyilvántartásba vételéről; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tölgyes Anna mb. főigazgató nyújt, az (56) 

503-710-es telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tószegi út 21.). 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Szakmai Kollégium véleménye, személyes meghallgatás, 

helyi pályázati elbíráló bizottság javaslata, főigazgatói döntés. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatokat Dr. Tölgyes Anna mb. 

főigazgatónak címezve kell benyújtani. 

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

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.) 

felvételt hirdet a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ fekvőbeteg osztályaira. 

Szakorvosok, orvosok jelentkezését várjuk Intézményünk Belgyógyászati-, Kardiológiai-, és Sebészeti 

Osztályára, valamint a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályra. 

A beosztáshoz tartozó feladat: az osztályok orvosi feladatainak ellátása, a munkaköri leírásban 

foglaltak szerint. 

Jelentkezési feltételek: 

– büntetlen előélet; 

– magyar állampolgárság; 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– kamarai tagság, érvényes működési engedély és munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A jelentkezés mellékleteként kérjük szerepeltetni: 

– részletes szakmai önéletrajzát; 

– a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatait; 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedélyét, működési engedélyét, valamint a kamarai tagság 

másolatát; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

Illetmény, juttatások: 

Bérezés a 2003. évi LXXXIV. törvény 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint. 



A jelentkezést az alábbi címre kérjük eljuttatni: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Dr. Tamás 

Róbert ezredes orvosigazgató részére, 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28.) pályázatot 

hirdet fogorvosi munkakör betöltésére. A munkakör közalkalmazotti jogviszonyban vagy vállalkozási 

formában látható el. 

Közalkalmazotti jogviszonyban a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 

§-a alapján. 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 22 óra. 

Jogviszony formája: közalkalmazotti jogviszony. 

Munkavégzés helye: 6421 Kisszállás, Petőfi u. 22. 

Munkakörbe tartozó feladatok: ellátja a fogászati beavatkozásokat, illetve az óvodás és iskolás korú 

gyermekek fogászati szűrését. 

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

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem fogorvosi diploma; 

– cselekvőképesség, büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló iratok másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázatot megismerhessék; 

– pályázó önéletrajza. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2015. december 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 16. 

A pályázatok benyújtásának módja: 



– postai úton, a pályázatnak Kisszállás Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6421 

Kisszállás, Felszabadulás u. 28.). Kérjük, borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot 539-2/2015., valamint a munkakör megnevezését: „fogorvos”; 

– személyesen: Kispál István polgármester, 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 23. 

A közzététel időpontja, helye: 

– közigállás honlapon: 2015. szeptember 4.; 

– helyben szokásos módon: 2015. szeptember 4. 

Vállalkozási formában 

Pályázati feltételek: 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt 

feltételek megléte; 

– a praxisengedélyhez jogszabályban előírt feltételek igazolása; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát; 

– szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot; 

– vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolatát; 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolatát; 

– egészségügyi vállalkozási engedély másolatát; 

– praxisengedély feltételei fennállásának igazolását; 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárás részt 

vevői megismerhessék; 

– nyilatkozatot arról, hogy egyéni vagy társas vállalkozás formájában történne a feladat ellátása. 

Az önkormányzat a nyertes pályázóval feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés 

részletes feltételeit határozzák meg. A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása 

az OEP finanszírozás alapján történik. 

Feladat-ellátás időtartama: határozatlan idejű. 

Rendelési idő: heti 22 óra. 



Feladat-ellátás helye: önkormányzati tulajdonú rendelő, 6421 Kisszállás, Petőfi u. 22. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 16. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kispál István polgármester nyújt 06 (77) 557-

010-es telefonszámon. 

A munkakör legkorábban 2015. december 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Kisszállás Község Önkormányzata címére (6421 

Kisszállás, Felszabadulás u. 28.). Kérjük, a borítékon feltüntetni „Fogorvosi pályázat”. 

Pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 23. 

A pályázat elbírálásának módja: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli 

ülésen dönt. 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (2451 Ercsi, Fő u. 20.) az egészségügyről szóló 1997. 

CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés a) pontja alapján pályázatot hirdet az Ercsi III. számú felnőtt 

háziorvosi körzet vállalkozói formában való ellátására az alábbi tartalommal: 

A munkavégzés helye: Ercsi Egészségügyi Központ, 2451 Ercsi, Esze T. u. 14. 

Ellátandó lakosságszám: 1493 fő. 

Ellátandó település: Ercsi. 

Ellátandó feladat: Ercsi Város közigazgatási területén a III. számú felnőtt háziorvosi körzet 

feladatainak teljes körű ellátása, területi ellátási kötelezettséggel. 

Az állás betöltésének feltételei: 

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

11. §-a szerinti képesítés; 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte; 

– a praxis vállalkozói formában történő működtetése; 

– büntetlen előélet; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagságról szóló igazolás. 

A pályázathoz csatolni szükséges dokumentumok: 



– végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– vállalkozási formától függően egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a 

cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság társasági szerződésének, alapító okiratának 

másolata; 

– vállalkozói kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a pályázat elnyerése esetén 15 napon belül 

benyújtja a működési engedély iránti kérelmet a Járási Népegészségügyi Intézet illetékes szervéhez; 

– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a 

pályázati anyag kezeléséhez szükséges személyes adatait megismerhessék. 

A megbízás időtartama: határozatlan idő, a nyertes pályázóval kötött, a működés, üzemeltetés 

részletes feladatait rögzítő feladat-ellátási szerződés alapján. A praxis működtetési jogát az 

önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 31. 

A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot postai úton egy példányban kell benyújtani 

Ercsi Város polgármesterének címezve a 2451 Ercsi, Fő u. 20. címre. A borítékra kérjük feltüntetni: 

„Háziorvosi pályázat”. 

Egyéb információt Győri Máté polgármester nyújt a 06 (25) 515-602-es telefonszámon. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 24. 

A pályázati határidő lejártát követően, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

véleményének birtokában a Képviselő-testület dönt a pályázatról. 

A praxis betölthető a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást követően azonnal. 

A feladat helyben lakással is betölthető, szolgálati lakás biztosított. 

A rendelő bérleti díja havonta 55 000 Ft, melyet a nyertes pályázó fizet az intézményt üzemeltető 

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

– Ercsi Város Honlapja; 

– Ercsi Híradó helyi újság; 

– Magyar Orvosi Kamara honlapja. 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 



A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26.) Rehabilitációs 

Osztálya pályázatot hirdet szakorvos munkakör betöltésére. 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony. 

Próbaidő: 4 hónap. 

A munkavégzés helye: Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Rehabilitációs Osztály (4031 

Debrecen, Bartók Béla út 2–26.). 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

– a Rehabilitációs Osztályon történő betegellátás szakszerű, optimális kivitelezése az egész gyógyító 

folyamat alatt, a betegmegjelenéstől a távozásig. 

– az osztály ambulanciáján megjelent betegek szakvizsgálatának elvégzése. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi diploma és a következő szakképesítések valamelyike: neurológia, reumatológia, 

belgyógyászat, traumatológia, ortopédia, ortopédia és traumatológia. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata; 

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó megfelel a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2), (2c), (2d), (2e) bekezdéseiben 

foglaltaknak; 

– egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély; 

– érvényes kamarai tagságot igazoló okirat; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a pályázat bírálói megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. november 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 22. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton a pályázat Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (4031 

Debrecen, Bartók Béla út 2–26., Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság) adható be. 



– személyesen a zárt borítékban elhelyezett pályázat a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Jogi és 

Humánpolitikai Igazgatóságán (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26.) Fürediné Török Ibolya részére 

nyújtható be. 

Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „Pályázat – 

JHIK/2400/2015”, valamint a munkakör megnevezését: „ szakorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 30. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: http://www.kenezykorhaz.hu/allashirdetes – 2015. 

október 1. 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

A Berceli Fogászati Alapellátási Társulás (2687 Bercel, Béke út 1.) pályázatot hirdet a fogorvosi 

alapellátás keretébe tartozó feladatok vállalkozási formában történő ellátására. 

A Berceli Fogászati Alapellátási Társulás 5/2015. (V. 6.) határozata alapján a Társulás a fogorvosi 

feladat ellátására olyan orvos jelentkezését várja, aki a fogorvosi alapellátási tevékenységet 

vállalkozás keretében látja el. 

Pályázati feltételek: 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt 

feltételek megléte; 

– a praxisengedélyhez jogszabályban előírt feltételek igazolása; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát; 

– részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot; 

– vállalkozói igazolványt, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot; 

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

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolatát; 

– egészségügyi vállalkozási engedély másolatát; 



– működési nyilvántartási igazolvány másolatát; 

– praxisengedély feltételei fennállásának igazolását; 

– nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás részt vevői a 

pályázati anyagát megismerhessék. 

A Társulás a nyertes pályázóval feladat-ellátási szerződést köt. 

A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása szerződés szerint, a mindenkori 

OEP- finanszírozásnak megfelelően történik. 

Szolgálati lakás igény szerint biztosított. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– a fogorvosi feladatok ellátásában szerzett szakmai gyakorlat; 

– parodontológiai gyakorlat; 

– gyermek fogászati gyakorlat; 

– szájsebészeti gyakorlat; 

– jártasság az esztétikai fogászatban; 

– a pályázó által vállalt, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 

minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelő fogorvosi 

eszközök és berendezések feladat-ellátáshoz történő rendelkezésre bocsátása. 

A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok elláthatóságának időpontja: folyamatos. 

A feladat-ellátás időtartama: határozatlan idejű. 

A vegyes fogorvosi körzetre jutó lakosságszám: 3122 fő. 

A feladat-ellátás helye: 2687 Bercel, Kossuth tér 9. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30. nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jánvári Andrásné a Társulási Tanács elnöke 

nyújt a 06 (35) 384-303-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Berceli Fogászati 

Alapellátási Társulás székhelycímére történő megküldésével (2687 Bercel, Béke út 1.). Kérjük, a 

borítékon feltüntetni: „fogorvosi pályázat”. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejétől számított 30. nap. 

A Berceli Fogászati Alapellátási Társulás fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítsa. 

Pest megye 



Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (2118 Dány, Pesti út 1.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot ír ki háziorvos munkakör 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 2118 Dány, Tavasz u. 2. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: jogszabályban meghatározott háziorvosi feladatok teljes 

körű ellátása, központi orvosi ügyeleti szolgálatban való részvétel. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem általános orvosi diploma; 

– a 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. 

rend. és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– háziorvosi munkakörben töltött legalább 1–3 év szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– a háziorvosi tevékenység végzésére jogosító diploma másolata; 

– szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázó hozzájárulása személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását 

követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 12. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gódor Lajosné polgármester nyújt, a 06 (30) 

241-8175-ös telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton a pályázatnak Dány Község Önkormányzata címére 

(2118 Dány, Pesti út 1.) történő megküldésével. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázók személyes meghallgatását követően a képviselő-

testület dönt a pályázatokról. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. október 30. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

– Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapja (2015. szeptember 

11.) 

– www.dany.hu. 

Szolgálati lakás igényelhető. 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

A Magyar Imre Kórház Ajka (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) állást hirdet orvosi állás betöltésére az alábbi 

osztályokra: 

Sürgősségi Betegellátó Osztály 

Szülészet-nőgyógyászati Osztály 

Mozgásszervi rehabilitációs Osztály 

Belgyógyászati Osztály 

Traumatológiai Osztály 

Sebészeti Osztály 

Infektológiai Osztály 

Pathológiai Osztály 

Onkológia szakrendelés és Gondozás. 

Az állás folyamatosan betölthető. 



Érdeklődni Dr. Nyári Ildikó főigazgatónál a 06 (88) 521-124-es telefonszámon lehet. 

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 KÖZIGÁLLÁS honlapján a hirdetés 2015. október 1-jén jelenik meg. 

Az álláshirdetés határideje: 2015. október 30. 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT ÁLLÁSOKRA 

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.) 

felvételt hirdet a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ fekvőbeteg osztályaira. 

Szakápolók, ápolók jelentkezését várjuk Intézményünk Belgyógyászati-, Kardiológiai-, és Sebészeti 

Osztályára, valamint a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályra. 

Jelentkezési feltételek: 

– büntetlen előélet; 

– magyar állampolgárság; 

– egészségügyi végzettség és munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A jelentkezés mellékleteként kérjük szerepeltetni: 

– részletes szakmai önéletrajzát, 

– a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatait, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

Illetmény, juttatások: 

Bérezés a 2003. évi LXXXIV. törvény 2. sz. mellékletében meghatározottak szerint. 

A jelentkezést az alábbi címre kérjük eljuttatni: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Botos 

Katalin ápolási igazgató részére, 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 



*** 

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

pályázatot hirdet a kórházban működő III. számú Belgyógyászati Diabetológiai – Endokrinológiai és 

Anyagcsere Osztályán ápolói munkakörbe 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: 1204 Budapest, Köves út. 1. 

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

megállapodás alapján. 

Az osztályvezető főnővér feladatai: a osztályvezető főnővér feladatát az érvényben lévő magasabb 

szintű, illetve intézeti szintű vonatkozó jogszabályok, szabályzatok 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 

– diabetológiai vagy intenzív szakápolói szakképesítés. 

A 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. 

Közigállás honlapon történő megjelenés: 2015. szeptember 12. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 12. 

A pályázat elbírálása: 2015. október 20. 

A főnővéri állás a pályázati eljárás lefolytatása után betölthető. 

A pályázat kiírás további közzétételének helye: 

– www.kozigallas.gov.hu 

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

apig@jahndelpest.hu e-mail címen keresztül kérjük eljuttatni. 

Kérjük, feltüntetni: „III. sz. Belgyógyászati Diabetológiai Endokrinológiai és Anyagcsere Osztály – 

Ápolói munkakör – osztályvezető főnővéri vezetői megbízással” 20./2015./PÁ. 

*** 

Örkény Városi Önkormányzat (2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Huszka Hermina Általános Iskola 

iskolai védőnő munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2377 Örkény, Bartók Béla utca 53. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerinti védőnői 

feladatok ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– felsőfokú képesítés; 

– védőnői végzettség; 

– végzettséget igazoló dokumentumok, igazolások másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 



A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács István polgármester nyújt, a 29/310-

001-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az Örkény Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (2377 

Örkény, Kossuth Lajos utca 2.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 2215/2014., valamint a munkakör megnevezését: „Iskolai védőnő”; 

– személyesen: Kovács István polgármester, Pest megye, 2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Mi Újság Örkényen c. folyóirat – 2015. szeptember 11. 

– Örkény Város honlapja – 2015. szeptember 1. 

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

*** 

Örkény Városi Önkormányzat (2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Örkény Város Önkormányzat 

Egészségügyi Központja védőnő munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 37/B. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) 

ESzCsM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása Örkény Város közigazgatási területén 

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

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

Pályázati feltételek: 

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

– végzettséget igazoló dokumentumok, igazolások másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 



– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács István polgármester nyújt, a 06 (29) 

310-001-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az Örkény Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (2377 

Örkény, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 2215/2014, valamint a munkakör megnevezését: „Védőnő”; 

– személyesen: Kovács István polgármester, Pest megye, 2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Mi Újság Örkényen c. folyóirat – 2015. szeptember 11.; 

– Örkény Város honlapja – 2015. szeptember 1. 

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

*** 

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet (5200 

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

Munkahely és munkakör megnevezése: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító 

Megelőző Intézet körzeti védőnő. 

Pályázati feltételek: 

– egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett képesítés; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolandó: 

– diploma vagy annak hiteles másolata; 

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

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 



Juttatások, egyéb információk: 

Bérezés: Kjt. szerint. 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első 

munkanapon. 

Az állás azonnal betölthető. 

Lakás biztosítása: megbeszélés tárgya. 

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

Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126., t.: 06 (56) 590-230. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

A Magyar Imre Kórház Ajka (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) állást hirdet határozott időre, 2018. január 

31-ig pszichológus munkakör betöltésére. 

Az állás folyamatosan betölthető. 

Érdeklődni Dr. Nyári Ildikó főigazgatónál a 06 (88) 521-124-es telefonszámon lehet. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai, működési engedély igazolása, 

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 KÖZIGÁLLÁS honlapján a hirdetés 2015. október 1-jén jelenik meg. 

Az álláshirdetés határideje: 2015. október 30. 

*** 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Jahn Ferenc Dél-pesti 

Kórház és Rendelőintézet Pénzügyi Osztályán számviteli főelőadó munkakör pénzügyi osztályvezetői 

megbízással történő 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: 1204 Budapest, Köves utca 1. 

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok: a pénzügyi osztály felügyelete és irányítása. Elemi 

költségvetés összeállítása, tervek készítése, mérlegjelentés és éves beszámoló elkészítése, 

előirányzatok alakulásának követése és módosítása. Kötelezettségvállalási rendszer kezelése, 

keretgazdálkodási feladatok elvégzése. Szerződésekhez kapcsolódó kifizetések előkészítése, 

ellenőrzése, érvényesítési feladatok ellátása. A pénzügyi és számviteli feladatkörök ellátásának 

nyomon követése, ellenőrzése. Rendszeres és eseti adatszolgáltatások. Gazdasági döntés-előkészítő 

elemzések készítése, a gazdálkodással, pénzkezeléssel összefüggő szabályzatok kialakítása, 

döntéshozatalra előkészítése. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetemi vagy főiskolai pénzügyi vagy közgazdász végzettség; 

– mérlegképes könyvelő, vagy azzal egyenértékű képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– rugalmasság, terhelhetőség; 

– megbízható, pontos, igényes munkavégzés; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelő; 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat (szakirányú); 

– CompuTrend EcoSTAT programjának ismerete; 

– költségvetési elemzésben, ellenőrzésben szerzett minimum 3 éves gyakorlat; 

– közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató keretében szerzett szakmai tapasztalat, gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– személyes adatokat tartalmazó részletes fényképes szakmai önéletrajz; 



– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat büntetlen előéletről, valamint az 

erkölcsi bizonyítvány beszerzésére vonatkozóan; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a pályázati anyagát 

megismerhetik és hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 11. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Humánpolitikai Osztály nyújt, az (1) 289-

6422-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– elektronikus úton Dr. Klemencsics Zoltánné Budánovics Noémi gazdasági igazgató részére a 

humanpolitika@jahndelpest.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az előszűrés az önéletrajzok és a motivációs levelek 

értékelése alapján történik. A pályázati feltételek nem teljes körű teljesítése, illetve a csatolandó 

iratok hiánya az adott pályázat érvénytelenségét eredményezik. A személyes meghallgatásra 

behívottakat 3 tagú eseti bizottság hallgatja meg, a munkáltató dönt. A munkáltató fenntartja a jogot 

a pályázat visszavonására, vagy eredménytelenné nyilvánítására. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.delpestikorhaz.hu; 

– www.kozigallas.gov.hu; 

– www.profession.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázati dokumentáción kérjük 

feltüntetni: a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „18/2015/PÁ”, valamint a pozíció 

megnevezését: „pénzügyi osztályvezető”. 

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

 


