
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

hatályos: 2016.07.27 – 

2016. EüK. 12. szám pályázati felhívás 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 

A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további 

közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati 

hirdetményeket közvetlenül a Szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051 Budapest, Arany János 

u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), faxon (795-0192), vagy e-mailben (eszerk@emmi.gov.hu). 

Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347. 

A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni. 

Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk 

elhagyni azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogszabályba ütközik, nem hatályos 

jogszabályon alapul, illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a 

magyar végzettséget vagy állampolgárságot preferáló előírások). 

A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy 

alkalommal van lehetőség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, amelyről az 

Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, telefonszám: 266-9290 vagy 

266-9294) ad felvilágosítást. 

A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati 

határidő kezdő időpontjának a hirdető a megjelenés melyik helyét tekinti. Eltérő közlés hiányában 

a pályázati határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való 

megjelenés. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján is megjelenő hirdetések esetén a 

honlapon feltüntetett határidők az irányadók, eltérő közlés esetén is. 

Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok 

elbírálását követően azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik. 

A Szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy félreérthető 

módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget 

nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos 

formában juttassák el a Szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések 

közzétételét nem vállaljuk. 

Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a 

Szerkesztőség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának 

időpontjáig. 

*** 



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, 

ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Neurológiai Klinika igazgatója a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a DE KK Neurológiai Klinikára 

klinikai vezető ápoló beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2016. szeptember 1 – 2021. 

augusztus 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22. 

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

humánerőforrás gazdálkodásban való részvétel. Hatékony és gazdaságos munkavégzés biztosítása. 

Szakdolgozói képzések, továbbképzések koordinálása. A szakdolgozók érvényes működési 

nyilvántartásának figyelemmel kísérése. A klinikán folyó ápolási és asszisztensi tevékenység 

koordinálása, ellenőrzése. Betegdokumentáció, ápolási dokumentáció vezetésének ellenőrzése, 

fejlesztése. Munkavédelmi és higiénés szabályok betartásának figyelemmel kísérése. 

Minőségirányítási rendszer működtetésében való részvétel. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egészségügyi főiskolai vagy egyetemi diploma; 

– vezetői megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség; 

– magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy; 

– jó kommumikációs készség, alkalmazkodó képesség, precizitás, terhelhetőség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– diplomás ápoló oklevél, egyetemi okleveles ápoló végzettség, egészségügyi menedzser oklevél; 

– érintett szakterületen szerzett 5 éves szakmai gyakorlat; 

– egészségügyi területen szerzett 5 éves vezetői tapasztalat; 

– felhasználói szintű számítógépes ismeretek; 



– MedSol informatikai rendszer ismerete; 

– angol nyelv társalgási szintű ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, idegennyelv-tudását, szakmai 

munkáját, terveit, szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét; 

– szakmai önéletrajz, a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló iratok másolata, 

érvényes működési nyilvántartási kártya másolata, MESZK kártya másolata; 

– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek 

megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 28. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ 

Neurológiai Klinika igazgatója címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 

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

ONEU/227/2016., valamint a beosztás megnevezését: „klinikai vezető ápoló”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok elbírálása után, a pályázati körben maradókkal 

személyes elbeszélgetés. Az ápolási igazgató véleményének figyelembevételével a végső döntést a 

klinika igazgatója hozza meg. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.unideb.hu; www.dote.hu/kk – 2016. június 29. 

*** 

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Klinika igazgatója a 

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

KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Klinikára klinikai vezető ápoló beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2016. szeptember 1 – 2021. 

augusztus 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 



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

humánerőforrás gazdálkodásban való részvétel. Hatékony és gazdaságos munkavégzés biztosítása. 

Szakdolgozói képzések, továbbképzések koordinálása. A szakdolgozók érvényes működési 

nyilvántartásának figyelemmel kísérése. A klinikán folyó ápolási és asszisztensi tevékenység 

koordinálása, ellenőrzése. Betegdokumentáció, ápolási dokumentáció vezetésének ellenőrzése, 

fejlesztése. Munkavédelmi és higiénés szabályok betartásának figyelemmel kísérése. 

Minőségirányítási rendszer működtetésében való részvétel. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egészségügyi főiskolai vagy egyetemi diploma; 

– vezetői megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség; 

– magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy; 

– jó kommumikációs készség, alkalmazkodó képesség, precizitás, terhelhetőség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– diplomás ápoló oklevél, egyetemi okleveles ápoló végzettség, egészségügyi menedzser oklevél; 

– érintett szakterületen szerzett 5 éves szakmai gyakorlat; 

– egészségügyi területen szerzett 5 éves vezetői tapasztalat; 

– felhasználói szintű számítógépes ismeretek; 

– MedSol informatikai rendszer ismerete; 

– angol nyelv társalgási szintű ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, idegennyelv-tudását, szakmai 

munkáját, terveit, szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét; 

– szakmai önéletrajz, a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló iratok másolata, 

érvényes működési nyilvántartási kártya másolata, MESZK kártya másolata; 

– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart; 



– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek 

megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. szeptember 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 28. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ 

Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Klinika igazgatója címére történő megküldésével (4032 

Debrecen, Nagyerdei krt. 98.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: OORFMT/111/2016., valamint a beosztás megnevezését: „klinikai vezető ápoló”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok elbírálása után, a pályázati körben maradókkal 

személyes elbeszélgetés. Az ápolási igazgató véleményének figyelembevételével a végső döntést a 

klinika igazgatója hozza meg. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.unideb.hu; www.dote.hu/kk – 2016. június 29. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

A pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH). A pályázati kiírás a 

munkáltató által a KIH részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot 

kiíró szerv felel. 

*** 

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet pályázatot hirdet Kardiológiai 

rehabilitáció I. osztály osztályvezető főorvosi állására. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben, 

főorvosi/szakorvosi munkakörre történik. 

Az osztályvezetői főorvosi megbízás határozott időre, öt évre szól. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Várisi út 2. 

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

Feladata az osztály és járóbeteg szakellátás munkájának megszervezése és zavartalan működésének 

irányítása. Orvosi-, és szervezési tevékenység ellátása, továbbá a dokumentációs és jelentési 

kötelezettséggel járó feladatok ellátása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint. 



Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– kardiológiai szakvizsga; 

– orvosi rehabilitációs szakvizsga (kardiológia); 

– legalább 5 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– további szakképesítés; 

– licenc vizsga; 

– tudományos fokozat; 

– idegennyelv-ismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes működési nyilvántartás másolata; 

– publikációs jegyzékek; 

– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati 

anyagot megismerhetik; 

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

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: megjelenést követő 15. nap, 2016. augusztus 22. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi László mb. főigazgató nyújt, a 06 

(99) 514-243-as telefonszámon. 

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

Intézet címére 6 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.). 

A pályázat elbírálásának határideje: pályázati határidő lejártát követő 60. nap. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Kórház honlapján (www.sopronigyogykozpont.hu): 2016. augusztus 5.; 

– KIH honlapján: 2016. augusztus 5.; 

– ÁEEK honlapján: 2016. augusztus 5. 

*** 

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet pályázatot hirdet Higiénés csoport vezető 

állására. 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Győri út 15. 

Főbb feladatok: 

Feladata a kórházhigiénés, a közegészségügyi – járványügyi tevékenység, illetve infekciókontroll 

feladatokban történő aktív részvétel. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma és 

– közegészségtan – járványtan szakképesítés vagy 

– megelőző orvostan és népegészségtan szakképesítés vagy 

– egyéb szakorvos kórházhigiénés és infekciókontroll szakirányú továbbképzéssel vagy 

– közegészségügyi – járványügyi ellenőr, vagy 

– közegészségügyi – járványügyi felügyelő vagy 

– népegészségügyi ellenőr vagy 

– okleveles népegészségügyi szakember népegészségügyi felügyelő szakon vagy 



– okleveles népegészségügyi szakember epidemiológiai szakon képesítés; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– további szakképesítés; 

– idegennyelv-ismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes működési nyilvántartás másolata; 

– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati 

anyagot megismerhetik; 

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

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: megjelenést követő 15. nap, 2016. augusztus 22. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi László mb. főigazgató nyújt, a 06 

(99) 514-243-as telefonszámon, illetve Farkas Andrea mb. ápolási igazgató (99) 514-200/1253 mellék. 

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

Intézet címére 6 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.). 

A pályázat elbírálásának határideje: pályázati határidő lejártát követő 60. nap. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Kórház honlapján (www.sopronigyogykozpont.hu): 2016. augusztus 5. 

– KIH honlapján: 2016. augusztus 5. 

– ÁEEK honlapján: 2016. augusztus 5. 



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete (1067 Budapest, Eötvös 

utca 3.) pályázatot hirdet a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (1074 Budapest, Csengery utca 25.) 

vezetői (igazgatói) munkakörének betöltésére. 

A feladat ellátása a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-a alapján egyszemélyi felelős vezetőként 

történik. 

Ellátandó feladat: a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat egészének szakmai és gazdasági egyszemélyi 

felelős irányítása, továbbá az intézmény képviselete. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet; 

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, 

– legalább ötéves vezetői gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– egészségügyi területen szerzett vezetői gyakorlat. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 5. (a pályázati felhívásnak a Közigazgatási és 

Igazságügyi Hivatal internetes oldalán történő megjelenésétől számított 30. nap). 

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

napja. 

Az állás betöltésének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A magasabb vezetői munkakör betöltése határozatlan időre történik. 

A feladat ellátása a Munka Törvénykönyvének vezető állású munkavállalókra vonatkozó 

rendelkezései alkalmazásával, munkaviszony keretében történik. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

A pályázathoz benyújtandó iratok, igazolások: 

– fényképes szakmai önéletrajz; 

– a feladat ellátásához szükséges iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló iratok másolata; 

– a szakmai és vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok; 

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 



– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, rövid- és középtávú szakmai koncepció; 

– a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és döntéshozók részére történő 

sokszorosításához, továbbításához való hozzájárulást tartalmazó nyilatkozat; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul-e a pályázat nyílt ülésen való 

tárgyalásához; 

– nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról; 

– bérigényre vonatkozó nyilatkozat. 

A pályázatot zárt borítékban, Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat, Hassay Zsófia 

polgármester részére kell eljuttatni a következő címre: 1067 Budapest, Eötvös utca 3. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: dr. Jandó Erzsébet főosztályvezető (Polgármesteri 

Hivatal, 1067 Budapest, Eötvös utca 3.). Telefon: 06 (1) 342-0923. 

*** 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a „Védőnői Szolgálat 22.” 

intézményvezető álláshelyének betöltésére az alábbi pályázatot írja ki. 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. §-ának (1) bekezdése, valamint a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet intézményvezető 

munkakör ellátására, határozatlan idejű területi védőnő munkakörbe történő közalkalmazotti 

kinevezéssel, és határozott idejű magasabb vezetői megbízással. 

A magasabb vezetői megbízás határozott időre 2016. november 19-től – 2021. november 18-ig szól. 

Az intézmény neve, a munkavégzés helye: „Védőnői Szolgálat 22.” (székhely: 1221 Budapest, Káldor 

Adolf utca 5–9.) 

Az intézmény tevékenységi köre: a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM 

rendelet és az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott 

szakmai feladatok ellátása, valamint közreműködés azok végrehajtásában. 

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

ESzCsM rendeletben meghatározottak. 

Az intézményvezető feladatai: az intézmény államháztartási és szakági jogszabályok szerinti 

irányítása, vezetése. 

Pályázati feltételek: 

– a Kjt. 20. § (2), (2c)–(2e) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 



– főiskolai szintű védőnői végzettség; 

– legalább 10 év szakmai gyakorlat. 

Elvárt kompetenciák: 

– kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség; 

– átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség; 

– empatikus konfliktuskezelési képesség; 

– csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása; 

– döntési képesség. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

– a pályázó részletes szakmai életrajzát; 

– iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratának/okiratainak másolatát; 

– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléssel; 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy esetében nem állnak fenn a Kjt. 20. §-ának (2c)–(2e) 

bekezdéseiben rögzített kizáró okok. 

A kinevezés és vezetői megbízás feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, 

nyilatkozat arról, hogy esetében nem állnak fenn a Kjt. 20. §-ának (2c)–(2e) bekezdéseiben rögzített 

kizáró okok, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázatelbírálás rendje: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-

testülete döntése a Kjt. 20/A. §-ában foglaltak szerinti eljárás alapján. 

Az állás betölthető: 2016. november 19. kezdőnappal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 31. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 60 napon 

belüli képviselő-testületi ülés. 

Illetmény: a Kjt, valamint annak az egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján. 

A pályázatokat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatalának Humánpolitikai 

Csoportjához, „Védőnői Szolgálat 22.” jeligével lehet benyújtani az alábbi postai vagy e-mail címre: 

– e-mail: palyazat@bp22.hu; 



– postai cím: 1221 Budapest, Városház tér 11. 

A pályázat szakmai tartalmával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető dr. Patócs Andreától 

(Humánszolgáltatási Iroda vezetője) a 06 (1) 229-2611/115-ös telefonszámon. 

*** 

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-Testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Dunavecse Város Önkormányzat Dr. Kolozs 

Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2016. október 1. napjától 2021. 

szeptember 30. napjáig szól. 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6087 Dunavecse, Vasút utca 8. 

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

okiratában meghatározott feladatok végrehajtása, az intézmény jogszerű működésének, az 

intézmény céljainak megfelelő működési feltételeinek széleskörű biztosítása, az egészségügyi 

alapellátáshoz tartozó szolgálatok munkájának koordinálása, szervezése. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség; 

– legalább ötéves vezetői gyakorlattal, 5 év feletti vezetői tapasztalat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– büntetlen előélet; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés; 

– magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, orvostudományi egyetem; 

– önálló intézményként működő egészségügyi alapellátás vagy járóbeteg-szakellátás területén 5 év 

feletti vezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– személyes adatokat tartalmazó, valamint a szakmai gyakorlatot is igazoló részletes, fényképpel 

ellátott szakmai önéletrajz; 

– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzelésekkel; 

– végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok hiteles másolata; 

– 90 napnál nem régebbi, eredeti erkölcsi bizonyítvány; 

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

összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

– nyilatkozat arról, hogy a döntés meghozatala során kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének 

tartását; 

– nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázóként vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben 

eleget tesz. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. október 1. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 12. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vörös Sándor polgármester nyújt, a 06 (78) 

437-116-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testülete címére történő 

megküldésével (6087 Dunavecse, Fő út 43.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: 1385-10/2016., valamint a beosztás megnevezését: „intézményvezető”. 

vagy 

– elektronikus úton Vörös Sándor polgármester részére a polgarmester@dunavecse.hu e- mail címen 

keresztül 

vagy 

– személyesen: Vörös Sándor polgármester, Bács-Kiskun megye, 6087 Dunavecse, Fő út 43. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója 

által összehívott, a munkakör feladatait illetően szakértelemmel rendelkező bizottság véleményezi. A 

pályázókat a bizottság személyesen hallgatja meg. A Képviselő-testület az 1992. évi XXXIII. törvény, a 

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet előírásai szerint, a 

szakmai előkészítő bizottság javaslata alapján, a pályázat benyújtási határidejét követő első rendes 

ülésén dönt a pályázat nyerteséről. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 28. 



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Dunavecse Város honlapja – 2016. július 5. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

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

*** 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77.) pályázatot hirdet 

Sebészeti Osztályára, osztályvezető főorvosi beosztásra, sebész szakorvosi munkakör ellátása mellett. 

A vezetői megbízás határozott időre – 5 évre – szól. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– sebész szakorvosi képesítés; 

– jártasság hagyományos és laparoszkópos technika gyakorlati alkalmazásában; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– hozzájárulás vagyonnyilatkozat-tételhez. 

Előnyt jelent: 

– tárgyalóképes idegennyelv-ismeret; 

– tudományos fokozat; 

– az egészségügyi rendszer több színterén, illetve más egészségügyi rendszerben szerzett tapasztalat; 

– szakorvosi tevékenységben szerzett külföldi tapasztalat. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Feladata: sebész szakorvosi munkaköre mellett ellátja az osztály és a hozzátartozó járóbeteg 

szakellátás osztályvezető főorvosi feladatait, szakmailag felügyeli, szervezi és irányítja a 

munkavégzést. 

A jelentkezéshez csatolandók: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– vezetői koncepció; 

– végzettséget igazoló okmányok másolata; 



– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat; 

– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 

– kamarai tagság igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi); 

– előadások, publikációk listája; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 3. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati felhívás a KÖZIGÁLLÁS honlapján is megtekinthető 2016. augusztus 4-től. 

Szálláslehetőséget az Orvosi Garzonházban tudunk biztosítani. 

A pályázati anyagot a Humánpolitikai Osztályra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal 

együtt) kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06 (34) 515-469. 

A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat sebészeti osztályvezető főorvosi álláshelyre”. 

*** 

Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatója (8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2-8.) a 

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

intézmény Tüdőgondozó Intézet vezető főorvos beosztás ellátására. 

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

Intézet szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, a jogszabályi 

előírásoknak és a területi ellátási kötelezettségnek megfelelő működtetése. Feladatait munkaköri 

leírása tartalmazza, azokat szakmai protokollok, módszertani útmutatók alapján látja el. Gyakorolja 

mindazon vezetői jogokat, melyeket az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a 

vonatkozó jogszabályok biztosítanak számára. 

A kinevezés határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, tüdőgyógyász 

szakorvosi munkakörre és 5 évig terjedő határozott idejű vezetői megbízásra szól. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályai alapján, megegyezés szerint kerül sor. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem; 

– tüdőgyógyász szakorvosi szakképesítés; 



– tüdőgyógyászat területén legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen előélet; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások). 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– vezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– személyes adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz; 

– iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– MOK tagsági igazolás, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– vezetésre vonatkozó szakmai koncepció; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Brünner Szilveszter főigazgató nyújt, a 06 

(93) 502-092-es telefonszámon. 

A pályázatokat postai úton, a Kanizsai Dorottya Kórház, Dr. Brünner Szilveszter főigazgató (8800 

Nagykanizsa, Szekeres József út 2–8.) címére kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KDK 1343-1/2016., valamint a munkakör 

megnevezését: „vezető főorvos”. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak 

alapján történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30. 

Az állás a pályázat elbírálása és a szakmai kollégium véleményezése után tölthető be. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július 25. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 



Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4. számú vegyes fogorvosi körzet 

fogorvosi és iskolafogászati feladatainak ellátása álláshelyét a következő feltételekkel hirdeti meg: 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi ellátási szerződés alapján. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkakörben. 

A munkavégzés helye: Mosonmagyaróvár, 4. számú vegyes fogorvosi körzet. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: területi ellátási kötelezettséggel vegyes praxis és 

iskolafogászati feladatok ellátása, egyéni vállalkozói formában vagy gazdasági társaság tagjaként. 

Juttatások: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az egészségügyi ellátási szerződés 

megkötésével egyidejűleg a MEP finanszírozást átadja. 

Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére az adott évre vonatkozó költségvetés 

ismeretében, a lehetőségekhez mérten, a tárgyév elején dönt az egészségügyi szolgáltató 

támogatásáról. 

Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére ingyenesen biztosítja a feladatellátáshoz 

szükséges és  

a feladatellátás helyszínét biztosító orvosi rendelőt. 

Az önkormányzati tevékenység megfelelő ellátása érdekében szakember elhelyezés céljából a lakások 

és helyiségek bérletéről szóló 14/2006. (V. 31.) önkormányzati rendeletben szabályozott módon 

önkormányzati lakás igényelhető. 

Pályázati feltételek: az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi 

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

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

rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, 

valamint a praxisengedélyhez szükséges jogszabályokban előírt feltételeinek igazolása, büntetlen 

előélet. 



A pályázathoz csatolni kell: 

– jogszabályban meghatározott iskolai végzettség, diploma másolata; 

– képesítést igazoló okiratok másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata; 

– működési nyilvántartási igazolvány másolata; 

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

megismerhetik. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felhasználói szintű számítógépes ismeret. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a szükséges engedélyeztetési 

eljárást követően tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 31. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 22. 

Pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat 

címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Fogorvosi pályázat”. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márkus Erika egészségügyi koordinátor nyújt a 

06 (96) 577-818-as telefonszámon. 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

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

alapellátás keretébe tartozó feladatok vállalkozási formában történő ellátására. 

A Berceli Fogászati Alapellátási Társulás az 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 praxisengedély jogszabályban előírt feltételeinek 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 résztvevői a 

pályázati anyagát megismerhessék. 

A Társulás a nyertes pályázóval feladatellátási 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 feladatellátáshoz történő rendelkezésre bocsátása. 



A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok elláthatóságának időpontja: folyamatos. 

A feladatellátás időtartama: határozatlan idejű. 

A vegyes fogorvosi körzetre jutó lakosságszám: 3057 fő. 

A feladatellátás 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 

Törökbálint Város Önkormányzata (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79.) pályázatot hirdet 

nőgyógyász szakorvosi ellátás biztosítására Törökbálint Város Önkormányzattal kötött megállapodás 

szerinti működési formában, de minden esetben a pályázó szakorvos személyes közreműködésével. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem; 

– szakirányú szakorvosi végzettség; 

– érvényes működési engedély; 

– igazolás OONY-ba vételről, kamarai tagság; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– szakmai önéletrajzot; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– a végzettséget igazoló okiratok másolatát; 

– egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedélyt; 

– felelősségbiztosítást; 

– egészségügyi alkalmasság igazolását; 



– cégkivonatot vagy egyéni vállalkozói igazolvány másolatát; 

– Magyar Orvosi Kamara által a pályázó érvényes tagsága tárgyában kiállított igazolását; 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint a teljes pályázati anyagának a pályázati eljárásban 

érintett szerv részére a bírálati eljárás céljából történő sokszorosításához és továbbításához 

hozzájárul. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– további szakképesítés, szakrendelőben szerzett gyakorlat. 

A foglalkoztatás jellege: vállalkozói (közfeladat ellátási szerződés alapján rendelési idő: heti két 

napon 3-3 óra) 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos. 

Sikeres pályázat esetén: az Önkormányzat az önálló orvosi tevékenység végzéséről feladatellátási 

szerződést köt. 

A nőgyógyászati szakrendelés megkezdésének időpontja: a pályázat elbírálását követő képviselő-

testületi döntés után azonnal. 

A pályázati kiírásssal kapcsolatosan további információt Schlisshahn Henrikné aljegyző nyújt 06 (23) 

335-021/234-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak Törökbálint Város Önkormányzatának címére történő megküldésével 

(2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79.). Kérjük a borítékon feltűntetni „Nőgyógyászati szakrendelés”; 

– elektronikus úton: aljegyzo@torokbalint.hu; 

– személyesen munkaidőben: Törökbálint Város Önkormányzat Titkárság (2045 Törökbálint, 

Munkácsy M. u. 79.). 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata házi gyermekorvosi pályázatot hirdet. 

Ellátandó lakosságszám (utcajegyzék szerint): 569 fő. 

Ellátandó települések száma: egy településrész. 

Területi ellátási kötelezettséggel: igen. 

Pályázati feltételek: 



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

rendeletben előírt képesítési feltételek megléte; 

– az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. 

(XII. 23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, 

valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb 

feltételek; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagságról, nyilvántartásról igazolás; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásába vétel igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: rendelő biztosítása az ellátandó településrészen. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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

cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata; 

– a Járási Népegészségügyi Intézet illetékes szervének határozata, hogy a pályázó megfelel a 

működtetési jog engedélyezésére nézve a jogszabályban megállapított feltételeknek; 

– nyilatkozat a házi gyermekorvosi körzet betöltése esetére az előírt személyi és tárgyi feltételek 

biztosításáról; 

– vállalkozói kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a pályázat megnyerése esetén 8 napon 

belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmet a Járási Népegészségügyi Intézet illetékes 

szervéhez; 

– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a 

pályázati anyag kezeléséhez szükséges személyes adatait megismerjék, illetve arról, hogy pályázatát 

nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a bizottság. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30. 

A pályázat elbírálásának módja: a nyertes pályázó személyéről Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság dönt. 



A pályázat benyújtásának módja helye: a pályázatot postai úton, 1 példányban kell benyújtani 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve: 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

A borítékra kérjük feltüntetni: „Házi gyermekorvosi pályázat”. 

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás Csikós Péter Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

igazgatójától kérhető munkaidőben a 06 (42) 461-217-es telefonszámon. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. november 1. 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZETTSÉGHEZ KÖTÖTT ÁLLÁSOKRA 

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 

§-a alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Élelmezés élelmezésvezető beosztás 

ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

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

részlegének vezetése, irányítása. A betegek és dolgozók étkeztetésének szakszerű ellátása a 37/2014. 

(IV. 30.) EMMI rendelet alapján. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, dietetikus; 

– élelmezésvezetői, legalább 3–5 év vezetői tapasztalat; 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– érvényes működési engedély; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– hatályos jogszabályok ismerete; 



– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban; 

– szakmai önéletrajz; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési engedély másolata; 

– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők 

megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 12. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Piroska gazdasági igazgató nyújt a 06 

(47) 525-304-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 14-07/2016., valamint a beosztás megnevezését: „Élelmezésvezető”; 

– elektronikus úton Lukács Piroska gazdasági igazgató részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen 

keresztül; 

– személyesen: Lukács Piroska, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a Véleményező Bizottság 

állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapja – 2016. július 19. 

– Közigállás honlapja – 2016. július 19. 

*** 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága (7100 Szekszárd, 

Vörösmarty u. 5.) pályázati felhívása. 

A munkakör megnevezése: iskolai védőnő. 

Munkahely: 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. 



Feladata: a 26/1996. (IX. 2.) NM rendelet 3. számú melléklete szerint. 

Pályázati feltételek: 

– védőnői főiskolai diploma hiteles másolata; 

– erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet. 

Bérezés: Kjt. szerint. 

Határozott idejű (2017. november 22.) heti 30 órás közalkalmazotti jogviszony. 

Honlapon való publikálás: 2016. július 15. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 30. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 3. 

A munkakör 2016. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat közzétételének további helye: 

– Szekszárdi Vasárnap: 2016. július 17. 

– Tolna Megyei Extra: 2016. július 20. 

További információ: 06 (74) 511-477, 06 (30) 458-6344-es telefonszámon, Dölles Lászlóné 

intézményvezetőtől kérhető. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

Paks város polgármestere pályázatot hirdet a Paksi Gyógyászati Központ gazdasági igazgatói 

beosztásának (magasabb vezető) közalkalmazotti jogviszony keretében történő ellátására. 

Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a rendelőintézettel közalkalmazotti jogviszonyban áll, 

vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű – gazdasági ügyintézői munkakörre 

szóló – közalkalmazotti jogviszony. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2016. szeptember 1-jétől 2021. 

augusztus 31-éig szól. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Munkavégzés helye: 7030 Paks, Táncsics Mihály u. 13. 

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok: a gyógyászati központ gazdasági, pénzügyi vezetői 

feladatainak ellátása. 

Pályázati feltételek: 



– büntetlen előélet; 

– 18. életév betöltése; 

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz; 

– felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett 

a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az 

engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés vagy 

b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. napja előtt 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti ellenjegyzői vagy a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény (Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési 

szervnél legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés 

vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség; 

– szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a 

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel; 

– legalább 3 év gazdasági vezetői tapasztalat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– gyógyintézetben szerzett pénzügyi tapasztalat; 

– költségvetési szervnél gazdasági munkakörben szerzett tapasztalat; 

– adótanácsadói végzettség. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot; 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát; 

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

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

valamint e törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 

Korm. rendelet rendelkezései szerint. 

A pályázat KSZK honlapján történő közzétételének ideje: 2016. július 18. 



A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.paks.hu; 

– Paksi Hírnök. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 5. 

A pályázatot zárt borítékban, Süli János polgármesterhez kell benyújtani (7030 Paks, Dózsa Gy. út 55–

61.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Paksi Gyógyászati Központ gazdasági igazgatói pályázat”, 

valamint a pályázati azonosító számot: 9508/2016. 

Benyújtási határidő postai benyújtás esetén 2016. augusztus 5-ei postabélyegző, személyes benyújtás 

esetén 2016. augusztus 5. 12.00 óra. 

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályán 

kérhető személyesen vagy a (75) 500-565-ös telefonszámon. 

A pályázatok elbírálásának módja: a pályázatokat a megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott 

bizottság véleményezi. A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen is 

meghallgatja. A megbízási jogkör gyakorlója a bizottság véleményét mérlegelve hozza meg döntését. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31. 

Az állás legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be. 

 


