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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. 



AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI 

Az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése és a közalkalmazottak 

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

szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a alapján pályázatot ír ki az 

Országos Mentőszolgálat gazdasági igazgatói feladatkörének a Kjt. 23. § (1)–(3) bekezdései szerinti, 

legfeljebb 5 év határozott idejű magasabb vezetői beosztásra történő megbízással való ellátására. 

Az Országos Mentőszolgálat jogszabályban meghatározott közfeladata: az egészségügyről szóló 

1997. évi CLIV. törvény 94. § -a, valamint a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2. § a) pontja 

szerinti mentési tevékenység, a mentés állami mentőszolgálatként való ellátása az Országos 

Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján. Önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 

Áht.) 9. § d) pontja alapján a gazdasági igazgató kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy 

megbízásának visszavonása tekintetében a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja, egyéb 

munkáltatói jogok gyakorlására az Országos Mentőszolgálat főigazgatója jogosult. 

Munkakör: a Rendelet 1. számú mellékletben feltüntetett munkakörök egyike. A Kjt. 20/B. § (2) 

bekezdése alapján magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 

kinevezhető. 

A jogviszony időtartama: a magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre 

szól. 

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az Országos Mentőszolgálatnál újonnan 

létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével, a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján. 

A munkakör betöltésének kezdő napja várhatóan: a munkakör a pályázat elbírálását követően 

azonnal betölthető. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Gazdasági igazgató feladatai: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 11. §-ában és egyéb jogszabályokban a gazdasági vezető 

számára meghatározott feladatok ellátása. 

Munkavégzés helye: 1055 Budapest, Markó u. 22. 

Illetmény és juttatások: az illetmény és juttatások megállapítására a Kjt. és a Rendelet alapján kerül 

sor. 

Pályázati feltételek: az Ávr. 12. §-a, valamint 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 (a továbbiakban: EüM rendelet) 5. §-a és 6. 

§-a szerint: 

– felsőoktatásban szerzett végzettség, és emelett; 

– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az 

engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy; 

– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. 

szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) 

és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább ötéves igazolt 

szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett 

gazdasági szakképzettség, vagy; 

– a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség és költségvetési szervnél szerzett öt év vezetői 

tapasztalat, valamint 

– legalább hároméves vezetői gyakorlat; 

– az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a tevékenység 

ellátására jogosító engedély csatolása; 

– a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat; 

– magyar állampolgárság; 

– büntetlen előélet; 

– a munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés lehetősége. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügyi intézménynél szerzett gazdasági igazgatói gyakorlat; 

– felsőfokú műszaki végzettség; 

– közbeszerzési referensi szakképzettség és gyakorlat; 

– hazai és Európai Uniós pályázatok bonyolításában szerzett gyakorlat. 

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, fényképpel; 

– szakmai vezetői koncepció; 

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

munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás); 



– végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet – amennyiben rendelkezik vele – igazoló okiratok 

hiteles másolata (közjegyző vagy a munkáltató által hitelesített másolat), vagy az okiratok másolata 

és a pályázat benyújtásakor eredetiben való bemutatása; 

– az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okiratok, a tevékenység ellátására 

jogosító engedély, ennek hiányában ez alóli mentesítés iránti kérelem az Ávr. 12. § (2) bekezdésében 

foglaltakra történő hivatkozással; 

– az előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása (vezetői gyakorlatként vezetői vagy 

magasabb vezetői közép- vagy felsővezetői gyakorlat egyaránt elfogadható, aminek igazolása 

történhet vezetői beosztásra, valamint annak időtartamára történő hivatkozással kiadott munkáltatói 

igazolás hiteles másolatával); 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, illetve pályázati anyagának a véleményezők és a 

döntéshozók részére történő sokszorosításához hozzájárul; 

– vagyonnyilatkozat-tételi, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatására vonatkozó 

kötelezettséget elfogadó nyilatkozat. 

Pályázati határidő: a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján történő 

közzétételtől (2017. április 3.) számított 30 napon belül (2017. május 3.). 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot személyesen, vagy írásbeli meghatalmazással 

rendelkező képviselő útján az Emberi Erőforrások Minisztériuma Humánpolitikai Főosztályára (1051 

Budapest, Arany János utca 6–8.), kell benyújtani dr. Kucska Ágnes Borbála jogi referens [06 (1) 795–

4395], távollétében Bognár Angéla közszolgálati referens [06 (1) 795-6130] részére, lehetőség szerint 

előre egyeztetett időpontban, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 8.00–16.30-ig, pénteken 8.00–

14.00-ig. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje: a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglaltaknak és a 

Rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázókat a pályázati határidő lejártát 

követő 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. A főigazgatói megbízásról a pályázati határidő 

lejártát követő 60 napon belül – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a miniszter dönt. A 

pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és a bizottság tagjain kívül 

más személlyel. 

A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. Sikertelen pályázat esetén a pályázó 

személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat 

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől számított 3 hónapon belül nem veszi át, 

azok megsemmisítésre kerülnek. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

– Egészségügyi Közlöny; 

– Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapja; 



– Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapja. 

*** 

Az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése és a közalkalmazottak 

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

szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a alapján pályázatot ír ki az 

Országos Közegészségügyi Intézet gazdasági igazgatói feladatkörének a Kjt. 23. § (1)–(3) bekezdései 

szerinti, legfeljebb 5 év határozott idejű magasabb vezetői beosztásra történő megbízással való 

ellátására. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 

Áht.) 9. § d) pontja alapján a gazdasági igazgató kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy 

megbízásának visszavonása tekintetében a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja, egyéb 

munkáltatói jogok gyakorlására az Országos Közegészségügyi Intézet főigazgatója jogosult. 

Munkakör: a Rendelet 1. számú mellékletben feltüntetett munkakörök egyike. A Kjt. 20/B. § (2) 

bekezdése alapján magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 

kinevezhető. 

A jogviszony időtartama: a magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre 

szól. 

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az Országos Közegészségügyi Intézetnél újonnan 

létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével, a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján. 

A munkakör betöltésének kezdő napja várhatóan: a munkakör a pályázat elbírálását követően 

azonnal betölthető. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

Gazdasági igazgató feladatai: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 11. §-ában és egyéb jogszabályokban a gazdasági vezető 

számára meghatározott feladatok ellátása. 

Munkavégzés helye: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2–6. 

Illetmény és juttatások: az illetmény és juttatások megállapítására a Kjt. és a Rendelet alapján kerül 

sor. 

Pályázati feltételek: az Ávr. 12. §-a szerint: 

– felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett 

– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az 

engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy 



– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. 

szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) 

és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt 

szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett 

gazdasági szakképzettség, valamint 

– az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a tevékenység 

ellátására jogosító engedély csatolása, 

– a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat; 

– magyar állampolgárság, 

– büntetlen előélet, 

– a munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés lehetősége. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– 5 milliárd forintot meghaladó támogatási összeggel rendelkező európai uniós pályázatok 

lebonyolításában szerzett pénzügyi vezetői tapasztalat, 

– költségvetési szervnél szerzett gazdaság vezetői tapasztalat. 

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, fényképpel, 

– szakmai vezetői koncepció, 

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

munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás), 

– végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet – amennyiben rendelkezik vele – igazoló okiratok 

hiteles másolata (közjegyző vagy a munkáltató által hitelesített másolat), vagy az okiratok másolata 

és a pályázat benyújtásakor eredetiben való bemutatása, 

– a megbízás jogszabályi feltételeinek teljesítéséhez szükséges, szakmai illetve vezetői gyakorlat 

igazolása (jogviszony-igazolás), 

– az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okiratok, a tevékenység ellátására 

jogosító engedély, ennek hiányában ez alóli mentesítés iránti kérelem az Ávr. 12. § (2) bekezdésében 

foglaltakra történő hivatkozással, 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, illetve pályázati anyagának a véleményezők és a 

döntéshozók részére történő sokszorosításához hozzájárul, 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat. 



Pályázati határidő: a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján történő 

közzétételtől (2017. április 3.) számított 30 napon belül (2017. május 3.) 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot személyesen, vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező képviselő útján az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Humánpolitikai Főosztályára (1051 Budapest, Arany János utca 6–8.), kell 

benyújtani dr. Kucska Ágnes Borbála jogi referens [06 (1) 795 4395], távollétében Bognár Angéla 

közszolgálati referens [06 (1) 795-6130] részére, lehetőség szerint előre egyeztetett időpontban, 

munkaidőben hétfőtől csütörtökig 8.00–16.30-ig, pénteken 8.00–14.00-ig. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje: 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglaltaknak és a Rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai bizottság 

hallgatja meg. A főigazgatói megbízásról a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül – a 

szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a miniszter dönt. A pályázat tartalma csak a pályázó 

beleegyezésével közölhető a megbízón és a bizottság tagjain kívül más személlyel. 

A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. Sikertelen pályázat esetén a pályázó 

személyes adatai törlésre kerülnek, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes 

adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől számított 3 hónapon belül 

nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

– Egészségügyi Közlöny 

– Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapja 

– Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapja 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, 

ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

A Debreceni Egyetem Rektora (4002 Debrecen, Pf.: 400) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnök 

(magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 1. napjától 2022. 

június 30. napjáig szól. 

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



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

felsőoktatási intézmény részeként működő Klinikai Központ irányítása, az egészségügyi szolgáltatás 

megszervezése, az egészségügyi oktatás klinikai hátterének biztosítása. Feladat- és hatáskörét a 

vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési 

Szabályzata, valamint a Klinikai Központ Működési Rendje határozzák meg. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem; 

– orvos- és egészségtudomány képzési területen szerzett mesterfokozat; 

– tudományos fokozat; 

– magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség 

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

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy; 

– a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§ (6) bekezdése alapján a vezetői 

megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– angol nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű 

nyelvvizsga; 

– egészségügyi menedzsment területen szerzett végzettség; 

– egészségügyi szolgáltatás terén szerzett legalább ötéves vezetői tapasztalat; 

– felsőoktatási oktatói tapasztalat; 

– jártasság a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának betegellátásában; 

– hazai és uniós projektek megvalósításában szerzett projektvezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, 

szakmai díjait, szakmai, tudományos munkáját, hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai 

szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét; 



– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv tudást igazoló okiratot, 

habilitációs oklevelet (ha rendelkezik vele); egyéb végzettségeit igazoló okiratok hitelesített 

másolatait (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök főigazgató végezheti); 

– a Központ működésére, szervezetére, egyéb kiemelt jelentőségű tevékenységére vonatkozó 

konkrét programját, a Központ vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó 

elképzeléseit; 

– fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét; 

– külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges 

hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt 

megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya 

megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el); 

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

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul; 

– minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart; 

– a pályázatokat az egyetem rektorának címezve 5 példányban kérjük nyújtani. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére 

történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf.: 400 Rektori-Kancellári Kabinet). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „RH/514/2017.”, valamint a beosztás 

megnevezését: „elnök”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálása a vonatkozó hatályos jogszabályok és a 

Debreceni Egyetem belső szabályzatainak megfelelően történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.unideb.hu – 2017. március 31.; 

– https://kozigallas.gov.hu – 2017. március 31. 

*** 

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

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

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

Tagkórházának Hygiénés osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 



A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

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

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

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

ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, közegészségtan-járványtani szakvizsga, és megelőző orvostan és népegészségtan 

szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegennyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz, motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. június 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30. 

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

es telefonszámon. 



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

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

utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75/2017., valamint a munkakör megnevezését: 

„osztályvezető főorvos”. 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 31. 

*** 

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

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

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

Tagkórházának Légzésrehabilitációs osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

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

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

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

ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– fekvőbeteg ellátásban szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegennyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz, motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, továbbképzések; 

– publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. június 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30. 

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

es telefonszámon. 

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

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

utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 74/2017., valamint a munkakör megnevezését: 

„osztályvezető ápoló”. 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 31. 

*** 

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

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

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

Tagkórházának Urológiai osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

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

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

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

ellátása. 



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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– fekvőbeteg ellátásban szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegennyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz, motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. június 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30. 

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

es telefonszámon. 

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

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

utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „73/2017”, valamint a munkakör megnevezését: 

„osztályvezető ápoló”. 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31. 



A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 31. 

*** 

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri u. 15.) pályázatot 

hirdet Fül-orr-gégészeti összevont osztály szakorvosi állására. A kinevezés határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben, szakorvos munkakörre történik. 

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

A munkakörhöz tartozó feladatok: fekvő-, és járóbeteg-ellátás területén szakorvosi teendők ellátása. 

Készenlétben történő részvétel. 

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

rendelkezései alapján illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– fül-orr-gégészet szakképesítés vagy közvetlenül szakvizsga előtt álló; 

– legalább 4 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– 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: 2017. május 21. 

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 2 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Kórház honlapján (www.sopronigyogykozpont.hu): 2017. április 21. 

– Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján: 2017. április 21. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (1023 Budapest, Frankel Leó u. 25–29.) a 

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

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet intenzív terápiás osztály osztályvezető főorvos 

beosztás ellátására. 

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: 1023 Budapest, Frankel Leó út 38–40. 

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

osztályon a szakmai munka tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése a szakorvosi teendők 

ellátása mellett, az intézeti SZMSZ, szabályzatok, protokollok szerint. Részvétel a medikusok, 

rezidensek és a szakorvosjelöltek oktatásában valamint az intézeti tudományos és kutató munkában. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, intenzív terápia szakorvosi képesítés; 

– angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, Ph.D. minősítés, egészségügyi alkalmasság. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, klinikai immunológia és allergológia, belgyógyászat, kardiológia, reumatológia szakorvosi 

képesítések valamelyike; 

– egyetemi oktatásban részvétel, tudományos aktivítás, Med.Works egészségügyi program ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– diploma és szakképesítések, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, érvényes működési 

határozat, regisztrációs kártya, személyi és szakmai önéletrajz (publikációs jegyzék); 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a bíráló bizottság tagjai is megismerhetik; 

– orvosi kamarai tagság igazolása fénymásolatban; 

– egészségügyi alkalmasságról nyilatkozat; 

– az osztály vezetésével kapcsolatos tervek, célkitűzések. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Málicsné Bozzay Marianna humánpolitikai 

főelőadó nyújt, a 06 (1) 438-8326-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet címére történő 

megküldésével (1023 Budapest, Frankel Leó út 25–29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: F-46-1/2017., valamint a beosztás megnevezését: 

„osztályvezető főorvos” 

vagy 

– elektronikus úton Málicsné Bozzay Marianna humánpolitikai főelőadó részére a 

bozzay.mariann@orfi.hu e-mail címen keresztül 

vagy 

– személyesen: Málicsné Bozzay Marianna humánpolitikai főelőadó, 1023 Budapest, Frankel Leó út 

25–29. Igazgatósági épület I. emelet 19. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a törvény szerint 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.orfi.hu – 2017. április 5. 



A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázati anyagot Prof. Dr. Poór Gyula 

főigazgatónak kérjük címezni. A pályázat benyújtási határidejének irányadó dátuma a Közigazgatási 

Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján (www.kszk.gov.hu) megjelenő dátum. 

*** 

Az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó utca 22.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Országos Mentőszolgálat Közép-

magyarországi Régió regionális igazgató munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre szól. 

A munkavégzés helye: Közép-magyarországi Régió, 1055 Budapest, Markó u. 22. 

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

Feladata a hatáskörébe tartozó források célszerű és hatékony felhasználása valamint a 

mentésirányítás megszervezése. Felelős a térség mentőellátásáért, a rendelkezésére álló kapacitás 

hatékony működtetéséért. Régiós szinten felügyeli a szolgálatra és a működésre vonatkozó 

szabályzatok és főigazgatói utasítások betartását. Irányítja a mentőállomások vezetőinek munkáját, 

részt vesz a mentőszervezet dolgozóinak szakmai továbbképzése, valamint a mentésszakmai 

ellenőrzések megszervezésében. Kapcsolatot tart régiós társintézményekkel és társszervekkel. 

Közreműködik a régiós, illetve az országos mentési és katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezésében 

és lebonyolításában. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– orvosi egyetem, oxyológiai vagy oxyológiai- és sürgősségi orvostan szakvizsga; 

– 5 év mentőorvosi gyakorlat; 

– 3 év, egészségügyi területen szerzett vezetői gyakorlat; 

– érvényes MOK-tagság; 

– érvényes működési nyilvántartási igazolvány; 

– büntetlen előélet, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, nincs folyamatban ellene 

büntetőeljárás. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyéb szakvizsga (belgyógyászat, sürgősségi orvostan, anaesthesiológiai és intenzív terápia, 

traumatológia, katasztrófa-orvostan); 



– kórházi gyakorlat; 

– egészségügyi menedzseri vagy azzal egyenértékű oklevél; 

– idegennyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– orvosi diploma, illetve egyéb végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, melyet a bizottsági 

meghallgatáskor eredetiben be kell mutatni; 

– a megpályázott munkakörrel kapcsolatos jövőorientált szakmai terv (3–5 oldal); 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik; 

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

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul; 

– érvényes működési nyilvántartási igazolvány másolata; 

– érvényes Magyar Orvosi Kamarai (MOK) tagsági igazolvány másolata; 

– 90 napnál nem régebbi [a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének megfelelő] erkölcsi bizonyítvány. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 5. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 

Budapest, Markó utca 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 13000/22/2017., valamint a munkakör megnevezését: Regionális Igazgató, Közép-

magyarországi Régió; 

– elektronikus úton Papp Ibolya Humánerőforrás főosztályvezető részére a papp.ibolya@mentok.hu 

e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 12. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.kozigallas.hu – 2017. április 2.; 

– www.mentok.hu – 2017. április 3. 

*** 



Az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó utca 22.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Országos Mentőszolgálat Észak-

magyarországi Régió regionális igazgató munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre szól. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3501 Miskolc, Petőfi u. 18. 

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

Feladata a hatáskörébe tartozó források célszerű és hatékony felhasználása, valamint a 

mentésirányítás megszervezése. Felelős a térség mentőellátásáért, a rendelkezésére álló kapacitás 

hatékony működtetéséért. Régiós szinten felügyeli a szolgálatra és a működésre vonatkozó 

szabályzatok és főigazgatói utasítások betartását. Irányítja a mentőállomások vezetőinek munkáját, 

részt vesz a mentőszervezet dolgozóinak szakmai továbbképzése, valamint a mentésszakmai 

ellenőrzések megszervezésében. Kapcsolatot tart régiós társintézményekkel és társszervekkel. 

Közreműködik a régiós, illetve az országos mentési és katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezésében 

és lebonyolításában. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– orvosi egyetem, oxyológiai vagy oxyológiai- és sürgősségi orvostan szakvizsga; 

– 5 év mentőorvosi gyakorlat; 

– 3 év, egészségügyi területen szerzett vezetői gyakorlat; 

– érvényes MOK-tagság; 

– érvényes működési nyilvántartási igazolvány; 

– büntetlen előélet, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, nincs folyamatban ellene 

büntetőeljárás; 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyéb szakvizsga (belgyógyászat, sürgősségi orvostan, anaesthesiológiai és intenzív terápia, 

traumatológia, katasztrófa-orvostan); 

– kórházi gyakorlat; 

– egészségügyi menedzseri vagy azzal egyenértékű oklevél; 

– idegennyelv ismerete. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– orvosi diploma, illetve egyéb végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, melyet a bizottsági 

meghallgatáskor eredetiben be kell mutatni; 

– a megpályázott munkakörrel kapcsolatos jövőorientált szakmai terv (3–5 oldal); 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik; 

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

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul; 

– érvényes működési nyilvántartási igazolvány másolata; 

– érvényes Magyar Orvosi Kamarai (MOK) tagsági igazolvány másolata; 

– 90 napnál nem régebbi (a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének megfelelő) erkölcsi bizonyítvány. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 5. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 

Budapest, Markó utca 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: „13000/21/2017”, valamint a munkakör megnevezését: „Regionális Igazgató, Észak-

magyarországi Régió”. 

– elektronikus úton Papp Ibolya Humánerőforrás főosztályvezető részére a papp.ibolya@mentok.hu 

e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 12. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.kozigallas.hu – 2017. április 2.; 

– www.mentok.hu – 2017. április 3. 

*** 

Az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó utca 22.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Országos Mentőszolgálat Észak-alföldi 

Régió regionális igazgató munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 



A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre szól. 

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Külső Vásártér 14. 

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

Feladata a hatáskörébe tartozó források célszerű és hatékony felhasználása, valamint a 

mentésirányítás megszervezése. Felelős a térség mentőellátásáért, a rendelkezésére álló kapacitás 

hatékony működtetéséért. Régiós szinten felügyeli a szolgálatra és a működésre vonatkozó 

szabályzatok és főigazgatói utasítások betartását. Irányítja a mentőállomások vezetőinek munkáját, 

részt vesz a mentőszervezet dolgozóinak szakmai továbbképzése, valamint a mentésszakmai 

ellenőrzések megszervezésében. Kapcsolatot tart régiós társintézményekkel és társszervekkel. 

Közreműködik a régiós illetve az országos mentési és katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezésében és 

lebonyolításában. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– orvosi egyetem, oxyológiai vagy oxyológiai- és sürgősségi orvostan szakvizsga; 

– 5 év mentőorvosi gyakorlat; 

– 3 év, egészségügyi területen szerzett vezetői gyakorlat; 

– érvényes MOK-tagság; 

– érvényes működési nyilvántartási igazolvány; 

– büntetlen előélet, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, nincs folyamatban ellene 

büntetőeljárás. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyéb szakvizsga (belgyógyászat, sürgősségi orvostan, anaesthesiológiai és intenzív terápia, 

traumatológia, katasztrófa-orvostan); 

– kórházi gyakorlat; 

– egészségügyi menedzseri vagy azzal egyenértékű oklevél; 

– idegennyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 



– orvosi diploma, illetve egyéb végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, melyet a bizottsági 

meghallgatáskor eredetiben be kell mutatni; 

– a megpályázott munkakörrel kapcsolatos jövőorientált szakmai terv (3–5 oldal); 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik; 

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

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul; 

– érvényes működési nyilvántartási igazolvány másolata; 

– érvényes Magyar Orvosi Kamarai (MOK) tagsági igazolvány másolata; 

– 90 napnál nem régebbi [a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének megfelelő] erkölcsi bizonyítvány. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 5. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 

Budapest, Markó utca 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 13000/20/2017., valamint a munkakör megnevezését: „Regionális Igazgató, Észak-alföldi 

Régió”; 

– elektronikus úton Papp Ibolya humánerőforrás főosztályvezető részére a papp.ibolya@mentok.hu 

e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 12. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.kozigallas.hu – 2017. április 2.; 

– www.mentok.hu – 2017. április 3. 

*** 

Gyula Város Önkormányzata (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 

intézményvezető (magasabb vezető) 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: Békés megye, 5700 Gyula, Béke sugárút 39. 



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

folyamatos működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása; az alapító okiratban 

meghatározott feladatok végrehajtása; ellenőrzési, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, orvostudományi vagy egyéb; 

– legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés; 

– „B” kategóriás jogosítvány; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– büntetlen előélet; 

– magyar állampolgárság; 

– cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– hasonló munkakörben szerzett vezetői tapasztalat – legalább 3–5 év vezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– végzettségeket igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja; 

– amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli 

nyilatkozat. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csige Gábor jogi és humánpolitikai 

csoportvezető nyújt, a 06 (66) 526-817-es telefonszámon. 

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

történő megküldésével (5700 Gyula, Petőfi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-3/2017., valamint a munkakör megnevezését: 

„intézményvezető”. 

személyesen: Dr. Görgényi Ernő polgármester, Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat véleményezi a pályázók személyes 

meghallgatását követően a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti eseti 

bizottság és a Humán- és Társadalompolitikai Bizottság. A pályázatot a képviselő-testület bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Gyulai Hírlap – 2017. április 10.; 

– Gyula város honlapja – www.gyula.hu – 2017. április 10. 

– Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapja – 2017. április. 10. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a képesítési követelményeket és a 

mentesítési feltételeket a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet határozza meg. A munkáltató fenntartja a 

jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

*** 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt. 

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

előírásai alapján pályázatot hirdet a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Hospice-Palliatív 

Terápiás Osztály osztályvezető főorvos beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű, 5 évre szóló határozott idejű vezetői 

megbízással. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Próbaidő: 4 hónap, a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § b) pontjában foglalt korlátozással. 

Munkavégzés helye: Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az osztályvezető feladatát képezi a Hospice-Palliatív 

Terápiás osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, az osztály 

gazdálkodásának és minőségirányítási rendszerének felügyelete. Feladatait részletesen a fekvőbeteg 

ellátást felügyelő orvosigazgató által készített munkaköri leírás tartalmazza. 



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

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

Pályázati feltételek: 

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

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bekezdése alapján azon harmadik országbeli állampolgárok, akik három hónapot 

meghaladó tartózkodásra jogosultsággal rendelkeznek; 

– palliatív jártasságú szakorvosi végzettség és akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés, vagy palliatív 

orvosi licence; 

– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg szakorvosi munkakörbe kinevezhető; 

– orvosi kamarai tagság; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– onkológus szakorvosi képzettség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– MOK-tagság igazolása; 

– egyetemi diploma és szakvizsga-bizonyítvány(ok), valamint akkreditált 80 órás palliatív 

továbbképzésről vagy palliatív orvosi licence végzettségről bizonyítvány másolata (külföldön szerzett 

felsőfokú képesítésről szóló bizonyítvány esetében az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és 

Információs Központ által honosított okirat másolata); 

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

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

endelkezéseiben foglaltaknak; 

– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban részt vevők a pályázatot megismerhetik 

és a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggően kezelhetik; 

– állampolgárságot, illetve 3 hónapot meghaladó tartózkodásra való jogosultságot igazoló 

dokumentumok másolata, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz. 



A munkakör betölthetőségének várható kezdő időpontja: 2017. június 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 10. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldéssel 

(4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26. Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság) adható le; 

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

és Humánpolitikai Igazgatóságán (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2–26.) Kaszásné Szerepi Mónika 

részére nyújtható be. 

Kérjük a borítékra írják rá a pályázati adatbázisban szereplő számot: „JHIK/1533/2017”, valamint a 

beosztás megnevezését: „Osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a munkáltatói 

jogkör gyakorlója által összehívott bizottság, a szakmai vezetőtestület, illetve a 356/2008. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése alapján az illetékes szakmai kollégium véleményezi. 

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatait törölni kell és amennyiben a pályázó az általa 

benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől 

számított 3 hónapon belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31. 

Közzététel helye: 

– Közszolgálati Állásportál (KÖZIGÁLLÁS, www.kozigallas.gov.hu); 

– Egyetem honlapja (www.unideb.hu/hu/allasajanlatok); 

– Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet honlapja (www.kenezykorhaz.hu/allashirdetes); 

KÖZIGÁLLÁS publikálás dátuma: 2017. április 25. 

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

*** 

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház (5100 Jászberény, Szelei út 2.). a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Jászberényi Szent Erzsébet 

Kórház sürgősségi betegellátó osztály osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Szelei út 2. 



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

betegellátó osztály tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési 

feladatok elvégzése – szakorvosi feladatok ellátása a sürgősségi betegellátó osztályon. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, sürgősségi orvostan vagy oxyológia vagy aneszteziológia és intenzív terápiás szakvizsga; 

– vagyonnyilatkozattételi-eljárás lefolytatása; 

– kórházi szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelentő kompetenciák: 

– vezető tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata 

– érvényes működési engedély és szakmai program 

– erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás 

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

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2017. június 2. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 22. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház címére történő megküldésével 

(5100 Jászberény, Szelei út 2.) kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 235-17/2017., valamint a munkakör megnevezését: „sürgősségi betegellátó 

osztály osztályvezető főorvos”; 

– elektronikus úton Dr. Sinkó-Káli Róbert mb. főigazgató részére a titkarsag@jaszberenykorhaz.hu e-

mail címen keresztül; 

– személyesen: Dr. Sinkó-Káli Róbert mb. főigazgató, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, 

Szelei út 2. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 29. 



A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Jászberényi Szent Erzsébet Kórház honlapja; 

– ÁEEK honlapja. 

*** 

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 az alábbi 

tartalommal: 

A munkáltatói jogkör gyakorlója: Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete. 

A munkavégzés helye: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet (8960 Lenti, Kossuth út 10.). 

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. 

A pályázat benyújtásának feltételei: 

a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség, 

b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel, valamint 

c) legalább ötéves vezetői gyakorlat, 

d) büntetlen előélet. 

A magasabb vezetői megbízás 5 évre szól. 

Magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2017. július 1. 

A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2022. június 30. 

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. 

Juttatások: 

Illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 

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. 

A pályázati felhívás személyügyi központ honlapján való közzétételének időpontja: 2017. március 30. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31. 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első soron következő 

képviselő-testületi ülés. 

A pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Polgármesteri Hivatal címére (8960 Lenti, Zrínyi 

Miklós u. 4.) zárt borítékban kell benyújtani olyan módon, hogy az a benyújtási határidő napján 16.00 

óráig Lenti Polgármesteri Hivatalba beérkezzen. A borítékon fel kell tüntetni a beosztás 

megnevezését: főigazgató (magasabb vezető). A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Hegedüsné Muk 

Andrea közigazgatási osztályvezetőnél lehet személyesen vagy a 06 (92) 553-950-es telefonszámon. 

*** 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése (8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) pályázatot 

hirdet az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezető beosztásának betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az 

intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. 

A foglakoztatás jellege: 

– részmunkaidős (heti 20 óra) közalkalmazotti jogviszony. Magasabb vezető megbízást az kaphat, aki 

a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezhető. 

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Kis u. 8. 

Az intézmény tevékenységi köre: háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ellátás koordinálása, 

védőnői ellátás, ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás működtetése. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

– az egészségügyi alapellátáshoz tartozó szolgálatok munkájának koordinálása, szervezése és azok 

diagnosztikai és terápiás eszközparkja fejlesztésének irányítása; 



– az intézmény céljainak megfelelő működés feltételeinek széleskörű biztosítása; 

– az intézmény gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása, 

ellenőrzése; 

– az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása. 

Pályázati feltételek: 

– a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő 

felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2–3. számú mellékletében az orvos és 

egészségtudományi, vagy társadalomtudományi képzési területen meghatározott felsőfokú 

végzettség, 

– büntetlen előélet, 

– az egészségügyi vagy a szociális ellátás területén szerzett szakmai gyakorlat. 

Előnyt jelent: 

– vezetői gyakorlat 

A pályázathoz csatolni kell: 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

– az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolatát, 

– a pályázó szakmai önéletrajzát, 

– az intézmény vezetésére és fejlesztésére vonatkozó szakmai koncepciót, vezetői programot, 

– szakmai gyakorlat igazolását, 

– vezetői gyakorlat esetén az erről szóló igazolást, 

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy: 

– a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik, 

– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 

hozzájárul, 

– pályázatát a közgyűlés nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja, 

– az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja. 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időtartamra, 2017. július 1. 

napjától 2022. június 30. napjáig szól. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 

rendelkezései az irányadók. 



A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. május 5. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. június 15. 

A pályázatok elbírálásának rendje: az intézményvezető megbízásáról bizottsági és közgyűlési 

meghallgatások után a közgyűlés dönt. 

A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 

17–19.) kell benyújtani: 

– írásban: 3 példányban (egy eredeti, kettő másolat) 

és 

– elektronikus úton a bartlandrea@ph.zalaegerszeg.hu címre megküldeni. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstől, 

a 06 (92) 502-121-es telefonon kérhető. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.) nyílt 

pályázatot hirdet iskola- és ifjúság-egészségügyi orvos feladatkör külső személlyel történő ellátására 

1. A pályázat kiírója: Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-

testülete (a továbbiakban: Kiíró). 

2. A pályázat kiírásáról meghozott képviselő-testületi határozat száma: 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 76/2017. (III. 16.) 

számú Kt. határozat. 

3. A pályázat célja: a pályázat célja az, hogy a vállalkozási formában történő működtetést követően a 

pályázatban szereplő, az önkormányzat ellátási körébe tartozó iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás 

feladatok a megkötendő feladatellátási szerződésekben foglaltak szerint magas szakmai színvonalon, 

a tanulók érdekeinek figyelembevételével kerüljenek ellátásra. 

4. A pályázóra vonatkozó előírások: 

Pályázatot nyújthat be a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. b) 

pontjában írtaknak megfelelő egyéni vállalkozó, belföldi, vagy külföldi jogi személy, vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amelynek a pályázat benyújtását megelőző 30 

(harminc) napon belül nincsen lejárt köztartozása. 

5. A pályázat benyújtása: 

A pályázatot legkésőbb 2017. július 31. napján az ügyfélfogadási idő végéig kell személyesen zárt 

borítékban benyújtani a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal 

Polgármesteri Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportjához, vagy aznap éjfélig postára adni a 



Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda Szociális és 

Egészségügyi Csoportja címére. A pályázat benyújtása költségmentes. A pályázatban szerepelnie kell 

a pályázó telefonos, és elektronikus elérhetőségének is. 

A pályázathoz mellékelni kell: 

1. Jogi személy pályázó esetében 

– 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat másolatban; 

– a képviselő aláírási címpéldánya, vagy aláírási mintája másolatban; 

– 30 (harminc) napnál nem régebbi összevont NAV tartozásmentességi igazolás eredeti példányban; 

– 30 (harminc) napnál nem régebbi helyi iparűzési adómentességi igazolás a székhely szerinti 

adóirodától eredeti példányban. 

2. Egyéni vállalkozó pályázó esetében: 

– adóbejelentkezési lap, vagy egyéni vállalkozói igazolvány másolatban, 

– 30 (harminc) napnál nem régebbi összevont NAV tartozásmentességi igazolás eredeti példányban, 

– 30 (harminc) napnál nem régebbi helyi iparűzési adómentességi igazolás a székhely szerinti 

adóirodától eredeti példányban. 

6. A pályázatnak tartalmaznia kell: 

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

végzettséget igazoló dokumentumokat, 

– szakmai önéletrajzot, 

– nyilatkozatot a pályázat nyílt ülésen való tárgyalásához való hozzájárulásról. 

7. A pályázat elbírálásának menete: 

A Képviselő-testület a pályázatról, az általa összeállított szakmai bizottság javaslatának 

figyelembevételével, a 2017. augusztus hónapban esedékes rendes képviselő-testületi ülésen dönt. 

Az elbírálás eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó 

nem vállalja a 4. pontban rögzített feltételeket, vagy a pályázata hiányos, vagy nem, vagy hiányosan 

csatolja az 5. pontban rögzített mellékleteket. A Kiíró hiánypótlásra nem ad lehetőséget. A képviselő-

testület jogosult a pályázatot az eredményhirdetés előtt indoklás nélkül eredménytelenné 

nyilvánítani. 

8. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

1. iskolaorvosi gyakorlat, 

2. iskolaegészségtan- és ifjúságvédelem-szakvizsga megléte, 



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

végzettségeken kívüli egyéb szakvizsga. 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Kunfehértó Község Önkormányzat (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) pályázati felhívása. 

Ellátandó feladat: Kunfehértó Község Képviselő-testületének, az egészségügyi alapellátási körzetek 

megállapításáról szóló 16/2016.(X. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott vegyes fogorvosi 

körzet a község teljes közigazgatási területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött 

feladat – ellátási szerződés szerinti működtetése 

Működtetés formája: egyéni egészségügyi vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként. 

A fogászati körzet lakosságszáma: 2187 fő. 

A fogászati rendelő címe: 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 7. 

Pályázati feltételek: 

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

szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény 

végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben és az egészségügyi szolgáltatás 

gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásáról szóló 96/2003. 

(VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát; 

– külföldön szerzett diploma esetén a honosításról szóló határozatot; 

– részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot; 

– egészségügyi vállalkozási engedély másolatát, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– egészségügyi alkalmasság igazolását; 

– működési nyilvántartási igazolvány másolatát; 

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

pályázati anyagát megismerhessék; 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázata elbírálását a képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésén 

kéri-e; 



– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a tevékenység megkezdéséhez szükséges személyi feltételeket 

(asszisztens) biztosítja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: hatósági engedélyek megszerzését követően azonnal, 

legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton, Kunfehértó Község Polgármesteréhez címezve (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.), 

– személyesen: Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) 

titkárságán 

A zárt borítékon fel kell tüntetni: „Fogorvosi pályázat”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: elbírálás a pályázat benyújtását követő testületi ülésen. A 

kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelenné nyilvánítsa. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– saját honlap: www.kunfeherto.hu 

Egyéb információk: a pályázat elbírálásnak határideje: 2017. június 30. 

Eredményes pályázat esetén az önkormányzat öt évre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a 

felek a működés feltételeit rögzítik. 

A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3) 

Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik. A pályázati kiírással 

kapcsolatosan további információt Huszár Zoltán polgármester nyújt a 06 (77) 507-100-as 

telefonszámon. 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Besenyőtelek Község Önkormányzata (3373 Besenyőtelek, Főt út 89.) pályázati felhívása 

Besenyőtelek vegyes fogászati körzet fogorvosi álláshelyének betöltésére. 



Ellátandó lakosságszám (kártya): 3709. 

Ellátandó települések száma: Több település (Besenyőtelek – Dormánd). 

Pályázati feltételek: a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 

25.) EüM rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII. 23.) Korm. rendeletben és az egészségügyi szolgáltatás 

gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. 

(VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; 

– részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz; 

– egészségügyi vállalkozási engedély másolata, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat (amennyiben 

ilyen formában kívánja ellátni); 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– egészségi alkalmasság igazolása; 

– működési nyilvántartási igazolvány másolata; 

– nyilatkozat, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati 

anyagát megismerhessék; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázata elbírálását a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen 

kéri-e. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton egy eredeti és egy másolati példányban Bozsik Csaba 

polgármesternek (3373 Besenyőtelek, Fő út 89.) címezve. 

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Besenyőtelek vegyes fogászati körzet fogorvosi pályázat”. 

Jogviszony jellege: megállapodás szerint. 

Leírás/megjegyzések: Eredményes pályázat esetén Besenyőtelek Község Önkormányzata a 

kiválasztott pályázóval határozatlan időre szóló feladatellátási szerződést köt, melyben a felek a 

működés feltételeit rögzítik. 

A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) 

Korm. rendelet szerint, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik. 



A vegyes fogászati körzet lakosságszáma: 3709 fő (2016. december 31-ei állapot szerint). 

Az önkormányzat a praxist térítésmentesen adja át. 

Besenyőtelek Község Önkormányzata fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné 

nyilvánítására. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pál Péter jegyző nyújt a 06 (36) 441-633-as 

telefonszámon. 

A fogászati feladatellátás várható kezdete: a képviselő-testület döntését, valamint a 

működési/hatósági engedély megszerzését, és a finanszírozási szerződés megkötését követően 

azonnal. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) főigazgatója pályázatot 

hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre: 

Fekvőbeteg osztályra: belgyógyász, (kardiológus, haematológus,), bőrgyógyász, fül-orr-gégész, 

idegsebész, onkológus, sebész, szülész-nőgyógyász, traumatológus, tüdőgyógyász szakorvosok 

részére, 

Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: radiológus szakvizsgával rendelkező szakorvos részére, 

Sürgősségi osztályra: oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos részére, 

– bőrgyógyász, idegsebész és oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos munkakörbe várjuk egyéb 

jogviszonyban foglalkoztatott szakorvosok jelentkezését is. (pl. közreműködő, szabadfoglalkozású 

jogviszony). 

Szálláslehetőséget biztosítunk, valamint a városban való letelepedést támogatjuk. 

Valamennyi pályázathoz: bérezés: megegyezés szerint. 

Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi 

tevékenység végzése. 

A pályázatokra szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk szakvizsga előtt állókat és 

rezidenseket is. 

A jelentkezéshez csatolandók: 

– 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); 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– előadások, publikációk listája; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: folyamatos. 

A pályázat elbírálása a beérkezést követő 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati felhívás a KÖZIGÁLLÁS honlapon is megtekinthető 2017. március 16-tól. 

A pályázati anyagot az Orvos igazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal 

együtt) kérjük benyújtani. (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) Telefon: 06 (34) 515-470. 

A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre” . 

Nógrád megye 

Pest megye 

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény – Érd (2030 Érd, Felső utca 39–41.) pályázatot hirdet Dr. 

Romics László Egészségügyi Intézmény – Érd nőgyógyász szakorvos munkakör betöltésére. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39–41. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: nőgyógyászati szakrendelés, terhesgondozás. Az Intézet 

Egynapos Sebészetén lehetőséget biztosítunk műtéti beavatkozásra. 

Illetmény és juttatások: megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, szülészet-nőgyógyászati szakvizsga; 

– járóbeteg szakellátásban szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP; 

– erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat, érvényes működési engedély. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– hosszabb idejű szakmai tapasztalat, onkológia; 

A pályázathoz csatolandó: orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány, igazolás a működési 

nyilvántartásba vételről, erkölcsi bizonyítvány. 



Elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kőszegi Gábor nyújt, a 06 (23) 365-600-os 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi 

Intézmény – Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „1500/Kszk/2017.”, valamint a 

munkakör megnevezését: „Nőgyógyász szakorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 3. 

*** 

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény – Érd (2030 Érd, Felső utca 39–41.) pályázatot hirdet Dr. 

Romics László Egészségügyi Intézmény – Érd bőrgyógyász szakorvos munkakör betöltésére. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39–41. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a rendelőintézet ellátási területén lakó betegek ellátása, 

gondozása. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

A feladat szabadfoglalkozású orvosként, vagy vállalkozási szerződés keretében is ellátható. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, bőrgyógyász/gondozó szakvizsga; 

– járóbeteg-szakellátásban szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP; 

– erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat, érvényes működési engedély. 

Elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia. 

Előny: hosszabb idejű szakmai tapasztalat. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 28. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kőszegi Gábor nyújt, a 06 (23) 365-600-as 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi 

Intézmény – Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1501/Kszk/2017., valamint a 

munkakör megnevezését: „Bőrgyógyász szakorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 3. 

. 

*** 

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény – Érd (2030 Érd, Felső utca 39-41.) pályázatot hirdet Dr. 

Romics László Egészségügyi Intézmény – Érd szemész szakorvos munkakör betöltésére. 

A foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 3x6 órás. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39–41. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a rendelőintézet ellátási területén lakó betegek ellátása, 

gondozása. Az Intézet Egynapos Sebészetén lehetőséget biztosítunk műtéti beavatkozásokra. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, szemész szakorvos; 

– járóbeteg-szakellátásban szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP; 

– erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat, érvényes működési engedély. 

Előny: hosszabb idejű szakmai tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia. 

A pályázathoz csatolandó: orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány, igazolás a működési 

nyilvántartásba vételről, erkölcsi bizonyítvány. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kőszegi Gábor nyújt, a 06 (23) 365-600-os 

telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi 

Intézmény – Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1502/Kszk/2017., valamint a 

munkakör megnevezését: „Szemész szakorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 3. 

A feladat szabadfoglalkozású orvosként vagy vállalkozási szervezetek keretében is ellátható. 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Sümeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8330 Sümeg, Béke tér 7.). pályázatot hirdet a 

területi ellátási kötelezettséggel működő Sümeg III. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi 

feladatinak ellátására. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– szakmai önéletrajz; 

– iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– vállalkozói tevékenységet igazoló okirat hiteles másolata; 

– egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása; 

– MOK tagsági igazolás; 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

– a pályázat nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot 

megismerhetik, és abba betekinthetnek; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak 

nyilvános tárgyalásához. 

Ellátandó lakosságszám: 1605 fő. 

Ellátandó településrész: Sümeg Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 8/2002. (VI. 

26.) önkormányzati rendeletének 1. mellékletében megállapított III. számú felnőtt háziorvosi körzet. 

Működtetés formája: egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként. 



Munkavégzés helye: háziorvosi rendelő, 8330 Sümeg, Deák F. u. 2. 

Illetmény, juttatás: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján a NEAK-kal 

kötött finanszírozási szerződés szerint. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. augusztus 6. 

Egyéb információk: 

Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladatellátási szerződést köt, 

amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik. 

A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjogának folytatása megállapodás tárgyát képezi a még 

jelenleg ellátást végző háziorvossal. 

Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelőhelyiséget, valamint annak minimumfeltételek 

szerinti felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költsége a 

feladatot ellátót terheli. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

címezve (8330 Sümeg, Béke tér 7.). A borítékon fel kell tüntetni: „III. számú felnőtt háziorvosi körzet”. 

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

képviselő-testületi ülés, legkésőbb 2017. június 30. 

Zala megye 

 


