
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

2015. EüK. 19. szám pályázati felhívás  

(hatályos: 2015.11.30 - ) 

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 

AZ ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI 

SZOLGÁLAT, 

ILLETVE A MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 

SZAKIGAZGATÁSI SZERVEINEK PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEI 

Az országos tisztifőorvos (1097 Budapest, Albert Flórián út 2–6.) 

pályázatot hirdet az Országos Közegészségügyi Központ 

(OKK) főigazgatói feladatkörének határozatlan idejű közalkalmazotti 

kinevezéssel és 5 év határozott idejű magasabb vezetői megbízással 

történő betöltésére. 

A főigazgatót az országos tisztifőorvos bízza meg. 

Feladat: az Országos Közegészségügyi Központ vezetése, a Központ 

tevékenységének tervezése, szervezése és ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai 

szerint. 

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi oklevél valamint, szakorvosi szakképesítés vagy 

fogorvosi oklevél valamint szakfogorvosi szakképesítés; 

– közegészségügy területén szerzett szakmai tapasztalat; 

– idegen nyelv ismerete (angol, német, francia). 

Előnyt jelent: 

– költségvetési intézmény vezetésében szerzett gyakorlat. 

A főigazgatói megbízás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program; 

– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatai; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi 

bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás); 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 



Pályázati határidő: a Közszolgálati Személyzetfejlesztési 

Főigazgatóság (Közigállás portál) honlapján történő megjelenést 

(várhatóan 2015. december 2.) követő 30. nap. 

A pályázatokat az országos tisztifőorvosnak címezve, az Országos 

Tisztifőorvosi Hivatal Humánpolitikai Főosztályán (1097 Budapest, 

Albert Flórián út 2–6., D épület III. emelet) személyesen kell benyújtani. 

Pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.–20/B. §-ában, 

továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

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

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát 

követő 60. nap. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

*** 

Az országos tisztifőorvos (1097 Budapest, Albert Flórián út 2–6.) 

pályázatot hirdet a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 

(NEFI) főigazgatói feladatkörének határozatlan idejű közalkalmazotti 

kinevezéssel és 5 év határozott idejű magasabb vezetői megbízással 

történő betöltésére. 

A főigazgatót az országos tisztifőorvos bízza meg. 

Feladat: a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet vezetése, az Intézet 

tevékenységének tervezése, szervezése és ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai 

szerint. 

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi oklevél valamint szakorvosi szakképesítés, vagy 

fogorvosi oklevél valamint szakfogorvosi szakképesítés; 

– egészségfejlesztés területén szerzett szakmai tapasztalat; 

– idegen nyelv ismerete (angol, német, francia). 

Előnyt jelent: 

– költségvetési intézmény vezetésében szerzett gyakorlat. 

A főigazgatói megbízás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program; 

– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatai; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi 

bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás); 



– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

Pályázati határidő: a Közszolgálati Személyzetfejlesztési 

Főigazgatóság (Közigállás portál) honlapján történő megjelenést 

(várhatóan 2015. december 2.) követő 30. nap. 

A pályázatokat az országos tisztifőorvosnak címezve, az Országos 

Tisztifőorvosi Hivatal Humánpolitikai Főosztályán (1097 Budapest, 

Albert Flórián út 2–6., D épület III. emelet) személyesen kell benyújtani. 

Pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.–20/B. §-ában, 

továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

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

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát 

követő 60. nap. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

*** 

Zala Megyei Kormányhivatal (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső 

utca 10.) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Zala Megyei 

Kormányhivatal Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztály járási tisztifőorvos-

osztályvezetőmunkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre 

szól. 

A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Csengery utca 

2. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 

7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök: 3. számú melléklet: 70. Közegészségügyi-járványügyi, 

környezet- és település-egészségügyi hatósági és megelőző, 

népegészségügyi, egészségvédelmi, egészségmegőrzési és -megelőzési, 

valamint egészségügyi igazgatási, koordinációs és hatósági feladatkör. 

Ellátandó feladatok: az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben, illetve az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi 

szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti 

államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapján a járási népegészségügyi feladatok ellátása. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyekben érdemi döntéshozatal, különösen a 



közegészségügyi-járványügyi, egészségügyi igazgatási és 

egészségfejlesztési koordinációs és hatósági ügyek, valamint a kémiai 

biztonsági feladatok vonatkozásában. 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek 
megnevezése: Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály. 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 11. 

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény 

megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Zala Megyei 

Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– magyar állampolgárság; 

– cselekvőképesség; 

– büntetlen előélet; 

– egyetem, általános orvos, vagy higiénikus orvos, vagy fogorvos 

szakképzettség és közegészségtan-járványtan, vagy megelőző orvostan 

és népegészségtan szakorvosi képesítés; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– megfelelő szakmai ismeret, kreativitás, precizitás, jó szóbeli és írásbeli 

kommunikációs készség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– a pályázó a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú 

melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajza; 

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– iskolai, illetve egyéb végzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok 

másolata; 

– vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat; 

– adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése 

vonatkozásában. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 7. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Józsa Zsanett 

járási hivatalvezető nyújt, a 06 (93) 509-510-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére 

történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10.). 

Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: ZAB/060/1754-7/2015., valamint a munkakör 

megnevezését: „járási tisztifőorvos-osztályvezető”; 



– elektronikus úton Rigó Csaba kormánymegbízott részére a 

hivatal@zalakozig.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a 

pályázatot a Zala Megyei Kormányhivatal vezetője, a Nagykanizsai 

Járási Hivatal vezetője, valamint a Népegészségügyi Főosztály vezetője 

bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő 

pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 

30 napon belül új pályázatot írjon ki. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, 

ideje: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala – 2015. november 7. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI 

INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat (1084 Budapest, Auróra utca 22–

28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. §-a alapján pályázatot hirdetJózsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 

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

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: a 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 szakorvos; 

– 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 résztvevők 

megtekinthetik; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; 

– EEKH által kiadott érvényes működési kártya másolata; 

– érvényes MOK kártya másolata. 



A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok 

elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 14. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bakó Erika 

orvosigazgató nyújt, a 06 (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/30/2015, valamint a beosztás megnevezését: 

ortopéd szakorvos; 

vagy 

– elektronikus úton Dr. Bakó Erika orvosigazgató részére a 

orvosigazgatosag@jeszrend.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az írásbeli pályázatuk alapján 

kiválasztott pályázók a szakmai vezetővel személyes beszélgetésen 

vesznek részt. A pályázat nyerteséről bizottság javaslata alapján a 

munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 18. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az állás 

betöltéséhez – 3 hónapnál nem régebbi – erkölcsi bizonyítvány 

szükséges. 

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási 

folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek 

nyilvánítsa. 

A postai úton érkezett pályázati anyagok az Intézmény Humánpolitikai 

Osztályán átvehetőek. Amennyiben a pályázatok kilencven napon belül 

nem kerülnek átvételre, azok a törvényi rendelkezés alapján 

megsemmisítésre kerülnek. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 

www.jeszrend.hu honlapon szerezhet. 

*** 

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 

a Fül-Orr-Gége Profil profilvezető főorvos beosztás ellátására 

határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre 

szóló vezetői megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a Fül-Orr-Gégészeti 

Profilon a profil szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása 

és ellenőrzése. 

Pályázati feltétel: 

– fül-orr-gége szakvizsga; 



– 5 év vezetői gyakorlat; 

– egészségi alkalmasság; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– csecsemő és gyermek fül-orr-gége szakvizsga; 

– foniátriai szakvizsga; 

– graduális és posztgraduális területen való jártasság. 

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 résztvevők megismerhetik. 

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

A pályázat benyújtási határideje: a „KÖZIGÁLLÁS” portálon történő 

2015. december 2-ai megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét 

követő 21 napon belül. 

Az állás betöltésének várható ideje: 2016. február 1. 

A pályázatot Prof. Dr. Bedros J. Róbert főigazgató főorvos, főtanácsos 

részére postai úton kell benyújtani. Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–

16. 

*** 

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített 

Kórházak (1125 Budapest, Diós árok 1–3.) a közalkalmazottak 

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

pályázatot hirdet Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített 

Kórházak Kórházhigienikus Osztály (1125 Budapest, Diós árok 1–

3.) osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 

évig szól. 

A munkavégzés helye: 1125 Budapest, Diós árok 1–3. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: ellátja a kórházhigienikus osztály osztályvezető főorvosi 

feladatait a vonatkozó rendeleti előírások figyelembevételével 

összeállított Egységszintű működési szabályzatban és Infekciókontroll 

kézikönyvben foglaltak szerint. Vezeti, irányítja, koordinálja és ellenőrzi 



az intézetben folyó infekciókontroll tevékenységet, ellátja a vezetése 

alatt álló dolgozók szakmai felügyeletét. Folyamatos szakmai 

kapcsolatot tart a betegellátó osztályok osztályvezető főorvosaival és 

főnővéreivel. Meghatározza munkatársai dokumentációs 

kötelezettségeit és a betegellátó osztályokon végzendő feladatait, 

felügyeli jelentési kötelezettségeik betartását. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, közegészségügytan-járványtan és/vagy infektológia; 

– legalább 5 év közegészségügytan-járványtani és/vagy infektológia 

szakorvosi gyakorlat; 

– legalább 5 év kórházhigiénés osztályon végzett vezetői gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– aktív fekvőbeteg osztályon szerzett szakorvosi gyakorlat; 

– angol és/vagy német nyelvből szerzett középfokú C típusú nyelvvizsga. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– szakmai vezetési elképzelések; 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai, 

továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata; 

– a munkakörre történő kiválasztás esetén három hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban 

foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben 

kezeljék, a bírálatban résztvevők megismerjék és véleményezzék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 

2016. február 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 21. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szent 

János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak címére történő 

megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1–3., Emberi Erőforrás és 

Gazdálkodási Osztály). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 0057/2015, valamint a 

munkakör megnevezését: „Osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 22. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.janoskorhaz.hu – 2015. december 2.; 

– www.aeek.hu – 2015. december 2. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 2. 

*** 



Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-

a alapján pályázatot hirdet Szent János Kórház és Észak-budai 

Egyesített Kórházak Szemészeti Osztály (1125 Bp., Diós árok 1–

3.) osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 

évig szól. 

A munkavégzés helye: 1125 Budapest, Diós árok 1–3. 

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

ellátja a szemészeti osztály osztályvezető főorvosi feladatait. Vezeti, 

irányítja, koordinálja és ellenőrzi az osztály betegellátó munkáját, ellátja 

a vezetése alatt álló dolgozók szakmai felügyeletét. Irányítja, 

koordinálja, ellenőrzi tevékenységüket. Biztosítja az intézet vagyonát 

alkotó és az intézet költségvetéséből fedezett anyagoknak és 

eszközöknek rendeltetésszerű és az ésszerű takarékosságnak megfelelő 

gazdaságos használatát. Folyamatosan ellenőrzi az osztály 

dokumentációit, ellátja az osztály működéséhez szükséges egyéb 

szervezési feladatait. Ellátja a Budai Gyermekkórházban működő 

gyermekszemészeti szakrendelés szakmai felügyeletét. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, szemész szakorvos; 

– legalább 5 év szemész szakorvosi gyakorlat; 

– PhD fokozat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– aktív fekvőbeteg osztályon szerzett szakorvosi gyakorlat; 

– angol és/vagy német nyelvből szerzett középfokú C típusú nyelvvizsga; 

– gyermekszemészeti szakvizsga; 

– vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– szakmai vezetési elképzelések; 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai, 

továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata; 

– érvényes MOK tagság igazolás másolata; 



– a munkakörre történő kiválasztás esetén három hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban 

foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben 

kezeljék, a bírálatban résztvevők megismerjék és véleményezzék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 21. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szent 

János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak címére történő 

megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1–3. Emberi Erőforrás és 

Gazdálkodási Osztály). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 0052/2015, valamint a 

munkakör megnevezését: „Osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 22. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.janoskorhaz.hu – 2015. december 2.; 

– www.aeek.hu – 2015. december 2. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 2. 

*** 

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (1204 Budapest, 

Köves u. 1.) főigazgatója a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az Intézmény I. 

Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs 
Osztályán szakorvosi munkakör betöltésére osztályvezető főorvosi beos

ztás ellátására. 

Vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre szóló megbízás. 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves u. 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a 150 ágyon működő osztály profilja: általános pszichiátria , 

relapsus – prevenció és fázisprofilaxis, pszichoterápiás utógondozó. 

A szakorvosi feladatok közé tartozik: az akut pszichiátriai betegek 

ellátásában, rehabilitációs tevékenységben, valamint járóbeteg – 

ellátásban történő feladatok ellátása munkaköri leírás és a hatályos 

jogszabályok alapján. 

Vezetői feladatok: Az osztályvezető feladata az önálló osztályként 

működő I. számú Pszichiátriai és Pszichiátriai Osztály irányítása, a 

mindennapi működés rendjének biztosítása. 

Az osztályvezető főorvos irányítja az osztályon folyó magas szintű 

gyógyító munkát az érvényben lévő jogszabályoknak, szakmai 

előírásoknak és belső szabályzatoknak megfelelően. Az osztályvezető 



felelős az általa irányított szervezeti egység dolgozóinak 

munkafegyelméért, a szakmai feladatok meghatározásáért, biztosítja a 

szakkonzíliumok működését, továbbá az osztály gyógyszer – és 

eszközellátását, valamint elősegíti orvosainak, rezidenseinek, 

pszichológusainak és szakdolgozóinak képzését, továbbképzését. 

Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, illetve megállapodás alapján. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem/orvosi diploma; 

– pszichiátria szakvizsga; 

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet; 

– a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság. 

Pályázati elbírálásnál előnyt jelent: 

– további szakvizsga, pl. addiktológia, vagy rehabilitációs, vagy 

pszichoterápia, vagy igazságügyi orvostan szakvizsga; 

– tudományos fokozat és/vagy graduális/posztgraduális képzésben 

szerzett tapasztalat/részvétel; 

– pszichiátriai fekvőbeteg ellátásban szerzett legalább 5 éves vezetői 

gyakorlat. 

A pályázati dokumentációnak az alábbiakat szükséges tartalmaznia: 

– a pályázó személyi adatait, elérhetőségét; 

– részletes fényképes szakmai önéletrajzot; 

– szakmai – vezetői elképzeléseit; 

– képesítést igazoló okiratok másolatát; 

– érvényes működési engedélyt; 

– érvényes MOK tagsági igazolást; 

– nyilatkozatot büntetlen előéletről; 

– nyilatkozatot, illetve hozzájárulást arra vonatkozóan, hogy a pályázó 

pályázati dokumentációját a pályázatok elbírálásában résztvevő 

személyek megismerhetik. 

A „KÖZIGÁLLÁS” közzétételi időpontja: 2015. november 16. 

A pályázat beadási határideje: 2015. december 15. 

Az elbírálás időpontja: 2015. december 31. 

A pályázati eljárás: a pályázati felhívásban megadott, teljes körű 

pályázati anyaggal rendelkező pályázók személyes meghallgatása a 

Szakmai Vezető Testület és az Ad Hoc Bizottság részéről. A nyertes 

pályázó kiválasztása a Szakmai Kollégium és az Orvosi Kamara 

véleményét követően. 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: a munkakör a 

pályázati eljárást követően betölthető 2016. I. 1-től. 

A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: elektronikus úton 

az orvos@jahndelpest.hu e-mail címre,  

Dr. Ralovich Zsolt főigazgató részére címezve. 



A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük 

feltüntetni: 

Hivatkozási szám: 25/2015/PÁ, valamint pozíció megjelölése: „I. 

Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály: szakorvosi 

munkakör – osztályvezető főorvosi beosztással”. 

A hirdetmény közzétételi helyei: 

– www.delpestikorhaz.hu; 

– www.kozigallas.gov.hu. 

*** 

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete (8960 Lenti, Zrínyi 

Miklós u. 4.) pályázatot ír ki a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi 

Rendelőintézet főigazgató magasabb vezető beosztás ellátására szóló 

megbízással történő betöltésére az alábbi tartalommal: 

1. A munkáltatói jogkör gyakorlója: Lenti Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete. 

2. A munkavégzés helye: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet 

(8960 Lenti, Kossuth út 10.). 

3. A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb 

vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A betöltendő magasabb vezetői megbízás megnevezése: főigazgató 

(megbízott vezető). 

A betöltendő munkakör megjelölése: szakorvos. 

A betöltendő szakorvos munkakörhöz kapcsolódó közalkalmazotti 

jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

4. A pályázat benyújtásának feltételei: 

a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség, 

b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, 

valamint 

c) legalább ötéves vezetői gyakorlat, 

d) büntetlen előélet. 

5. A magasabb vezetői megbízás 5 évre szól. 

6. A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2016. április 1. 

A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2021. március 

31. 

7. A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

– az orvosigazgató és a gazdasági igazgató megbízása, a megbízás 

visszavonása, illetve felettük az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, 

– az orvosigazgató és a gazdasági igazgató munkaköri leírásának 

meghatározása, 

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, 

– a belső szabályzatok kiadása, 



– az intézmény tevékenysége elleni panasz megvizsgálása és elintézése, 

– a rendelőintézet képviselete, 

– intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

biztosítása, 

– házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése, 

– az intézmény higiénés rendjének biztosítása és felügyelete, 

– az intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos 

ellenőrzése, 

– az orvosi és asszisztensi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi 

dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete, 

– tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és 

gazdasági működésének valamennyi területét, 

– ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, 

önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt 

feladatokat, 

– megszervezi az intézmény belső ellenőrzését, 

– elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, kötelezően 

előírt szabályzatait, továbbá az intézmény működését segítő egyéb 

szabályzatokat, rendelkezéseket, 

– kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos 

szakmai szervezetekkel, intézményekkel, 

– kapcsolatot tart nemzetközi intézményekkel, szervezetekkel, 

– támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, 

közösségek tevékenységét, 

– folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény 

tevékenységét, munkáját, 

– az ellátás szervezési feladatok irányítása, kapcsolattartás az 

alapellátással, társintézményekkel, szociális ellátással, 

– minőségirányítási rendszer működtetése, 

– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése, 

– mindaz, amit jogszabály a főigazgató hatáskörébe utal. 

8. Juttatások: illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 

Egyéb juttatások jogszabály alapján. 

9. A pályázathoz csatolni kell: 

– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített 

másolatát; 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– a legalább ötéves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást; 

– a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 



kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában 

résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek; 

– nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 

2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség vállalásáról. 

10. A pályázati felhívás személyügyi központ honlapján való 
közzétételének időpontja: 2015. november 16. 

11. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 28. 

12. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát 

követő soron következő Képviselő-testületi ülés. 

A pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Polgármesteri Hivatal 

címére (8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) kell benyújtani. A pályázattal 

kapcsolatban érdeklődni dr. Tér Katalin titkársági ügyintézőnél lehet 

személyesen, vagy  

a 06 (92) 553-945-ös telefonszámon. 

*** 

Az Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója (3600 Ózd, Béke út 1–3.) a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-

a alapján pályázatot hirdet a 85 ágyas Belgyógyászati 

Osztályán osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt 

évig szól. 

A munkavégzés helye: Almási Balogh Pál Kórház Belgyógyászati 

Osztálya (3600 Ózd, Béke út 1–3.). 

Munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan 

működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók, illetve egyedi elbírálásra is van lehetőség. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, belgyógyászati szakvizsga; 

– 10 éves szakmai gyakorlat; 

– orvosi működési nyilvántartás érvényességéről határozat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos minősítés vagy megszerzésének elkezdése, illetve 

tudományos tevékenység; 

– második szakvizsga; 

– vezetői gyakorlat; 



– idegen nyelv ismerete; 

– GCP vizsga. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata. 

Juttatások, egyéb információ: lakhatás, szolgálati lakás megbeszélés 

tárgya. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. február 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 31. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Almási 

Balogh Pál Kórház címére történő megküldésével (3600 Ózd, Béke út 1–

3.). 

Kérjük, a borítékon feltüntetni a 13.080-2/20015. pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: 

„osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné 

nyilvánításának jogát az Almási Balogh Pál Kórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 25. 

A pályázattal kapcsolatos információ: (48) 574-425, e-mail: 

ig@hosp.ozd.hu. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: a 

„KÖZIGÁLLÁS” honlapján, 2015. november 16-án. 

*** 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) 

pályázatot ír ki a Szolnok Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóságamagasabb 

vezetői (intézményvezetői) megbízása ellátására (kinevezés szerinti 

munkakör mellett). 

A megbízás 2016. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig szól. 

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: az intézmény 

egyszemélyi felelősségű irányítása, a szakszerű és törvényes működés, 

színvonalas szakmai munka, észszerű és takarékos gazdálkodás 

biztosítása. 

Illetmény és illetménypótlékok: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény előírásainak figyelembevételével, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 

szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. 

számú melléklete, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. számú 



melléklete alapján. A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntésétől 

függően munkáltatói döntésen alapuló illetményrész állapítható meg. 

Képesítési és egyéb feltételek: 

– a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 3. § (2) és (3) 

bekezdés, valamint a 2. számú mellékletének 2/A. pontja szerinti 

képesítés; 

– legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai 

képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az 

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött 

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; 

– a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési 

követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt 

pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM 

rendelet 1. §-a szerinti végzettség, szakképesítés valamint legalább 

ötéves vezetői gyakorlat. 

– a képesítési feltétel, valamint a vezetői gyakorlat alól a 13/2002. (III. 

28.) EüM rendelet szabályai szerint felmentés adható. 

Előnyt jelent: 

– Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és 

Bölcsődei Igazgatósága alapító okirata szerinti alapfeladatok 

területkörén belül szerzett, legalább kétéves vezetői szakmai tapasztalat. 

A pályáztató a pályázat elbírálása során kiemelt szempontként 

vizsgálja a pályázó: szakmai koncepcióját. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléseket részletező programot; 

– iskolai végzettséget és szakképzettséget és – amennyiben van – 

tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatait; 

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (a 

pályázat benyújtásakor közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott 

esetében elegendő az igazolás a foglalkoztatás fennállásáról); 

– nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul–e ahhoz, hogy a pályázatot 

elbíráló testület a személyét érintő napirendi pont tárgyalásakor 

nyilvános ülést tartson, és beleegyező nyilatkozatot arról, hogy a 

pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető; 

– nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 

a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

– nyilatkozatot, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében 

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. 



A pályázat benyújtásának helye és formája: a pályázatot zárt 

borítékban, kizárólag írásban, „PÁLYÁZAT” felirattal ellátva, Szalay 

Ferenc polgármester részére címezve kell benyújtani 2 példányban. Cím: 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szalay Ferenc 

polgármester 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. A pályázattal kapcsolatban 

felvilágosítást ad Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Humán Igazgatóság Egészség- és Családügyi Osztály osztályvezetője 

[tel.: (56) 503-466]. 

A pályázat benyújtásának határideje: a személyügyi központ 

honlapján való közzétételtől (2015. november 6.) számított 30 nap (2015. 

december 7.). 

A pályázat elbírálása: a pályázót az erre a célra létrehozott szakértői 

bizottság meghallgatja, majd a bizottság véleményezését követően, az 

Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság javaslata alapján 

a pályázatokat Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bírálja el, 

várhatóan 2015. év decemberében. 

A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást 

érvényes pályázat beérkezése esetén is eredménytelennek nyilvánítsa. 

*** 

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

(5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 135.) pályázati felhívása. 

Munkahely és beosztás: Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- 

Megelőző Intézet (5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 

126.) igazgató-főorvos. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges 

feladatok: 

– vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és 

gazdálkodásáért; 

– biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételeket; 

– képviseli az intézményt külső szervek előtt, kapcsolatot tart 

társintézményekkel; 

– tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és 

gazdasági működésének valamennyi területét, értékeli a 

tevékenységeket; 

– gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

A megbízás feltételei: 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés; 

– legalább 5 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet, 

– részletes szakmai önéletrajz. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– részletes szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi adataival); 

– Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet 

működtetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzelések és a vezetésre vonatkozó szakmai program; 

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, továbbá annak hatósági 

bizonyítvánnyal történő igazolása, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § 

(2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve vele 

szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d), (2e) bekezdéseiben foglalt 

kizáró okok; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az 

elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik, továbbá a pályázati 

anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez hozzájárul; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület nyílt vagy zárt 

ülésen tárgyalja a pályázat elbírálását; 

– nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség teljesítésének vállalásáról; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kjt. 41. §-ában szereplő 

összeférhetetlenség fennáll-e. 

Illetmény és vezetői pótlék: a hatályos jogszabályok szerint. 

A megbízás kezdő időpontja: 2016. január 1. 

A megbízás időtartama: 5 év. 

A pályázat benyújtásának határideje és helye: a pályázatot Markót 

Imre polgármesternek szükséges címezni, egy eredeti példányban 

benyújtani postai úton, vagy személyesen (5200 Törökszentmiklós, 

Kossuth Lajos utca 135.). 

A benyújtás határideje: 2015. december 4. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő 

testületi ülés, legkésőbb 2015. december 31. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. november 3. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 



Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet (3000 Hatvan, Balassi Bálint 

u. 16.) pályázatot 

hirdet mozgásszervi rehabilitációs szakorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Heves megye, 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a fekvőbeteg osztály és a 

hozzá integrált járóbeteg ellátás profiljába tartozó szakorvosi feladatok 

ellátása. 

Munkabér és juttatások: versenyképes jövedelem, előmeneteli 

lehetőség. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi egyetem; 

– szakirányú szakvizsga; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való jártasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– szakmai vezetői program, érvényes működési engedély, kamarai 

tagságot igazoló dokumentum, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány, nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában résztvevők 

részére a betekintési jogról. 

A munkakör betölthetőségének időpontja, ideje: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rosta Ildikó 

orvosigazgató nyújt, a 06 (37) 341-033/101-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az Albert Schweitzer Kórház címére történő 

megküldésével (3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) 

vagy 

– elektronikus úton korhaz@askhatvan.hu e-mail címen keresztül. 

vagy 

– személyesen: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16. humánpolitikai 

irodában. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 18. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. november 2. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.askhatvan.hu 

honlapon szerezhet. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 



Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző 

Intézet (5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126.) pályázati 

felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: III. sz. fogorvosi 

praxis, fogorvos. 

– közalkalmazott; 

– későbbiekben vállalkozói jogviszony keretében is betölthető majd az 

állás; 

– területi ellátási kötelezettséggel; 

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

– a fogorvosi rendelő jól felszerelt és nem régiben teljes felújítására 

került sor; 

– a fogorvosi alapellátásban négy fogorvos dolgozik. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, szakvizsgát igazoló dokumentumok; 

– büntetlen előélet; 

– csatolandó: diploma vagy annak hiteles másolata; 

– MOK tagság, OONY igazolvány másolata; 

– részletes szakmai és személyes önéletrajz, illetve az eddigi 

tevékenységek ismertetése; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

Juttatások, egyéb információk: 

– az állás azonnal betölthető; 

– lakás megbeszélés tárgya. 

A pályázatokat folyamatosan várjuk. 

Pályázat benyújtása Dr. Lukács Zsuzsanna igazgató főorvoshoz, 

telefonszám: 06 (56) 590-231, cím: VÖ EGYMI 5200 Törökszentmiklós, 

Kossuth Lajos út 126. 

*** 

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző 

Intézet (5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126.) folyamatosan 

hirdeti a Törökszentmiklós III. sz. házi gyermekorvosi praxist, 

területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási vagy közalkalmazotti 

formában történő betöltésre, illetőleg a kapcsolódó iskolaorvosi 

feladatok ellátására. Az intézetben diagnosztikai háttér biztosított (rtg, 

ultrahang, labor). 

A gyermekorvosi rendelő jól felszerelt és nem régiben teljes felújítására 

került sor. 

A gyermekháziorvosi alapellátásban három – tapasztalt – házi 

gyermekorvos dolgozik. 

Az állás azonnal betölthető. 

Lakás megbeszélés tárgya. 

A pályázatokat folyamatosan várjuk. 



Pályázat benyújtása Dr. Lukács Zsuzsanna igazgató főorvoshoz, 

telefonszám: 06 (56) 590-231, cím: VÖ EGYMI 5200 Törökszentmiklós, 

Kossuth Lajos út 126. 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 
 


