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Tisztelt Hirdetık, Olvasók! 

A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetıség 
érdekében táblázatos formában közöljük. Kérjük, hogy álláshirdetéseik 
szövegezésénél vegyék figyelembe, hogy a rovatok csak a legszükségesebb 
információk közlésére adnak lehetıséget. A hirdetményeket külön ez irányú 
kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további közlésre csak 
újabb kérés esetén van lehetıség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati 
hirdetményeket közvetlenül a Szerkesztıségnek küldjék meg postán (1051 
Budapest, Arany János u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987) vagy 
továbbítsák telefaxon (795-0192). 

Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztıségének telefonszáma 795-1347. 

A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni. 

Tájékoztatjuk tisztelt hirdet ıinket, hogy a pályázati hirdetmények 
szövegébıl 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 elıírások). 

A jogszabály alapján kötelezıen meghirdetendı pályázatok térítésmentes 
közzétételére egy alkalommal van lehetıség, az ismételt közzététel az általános 
hirdetési árakon történik, amelyrıl 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 határidı kezdı idıpontjának a hirdetı a 
megjelenés melyik helyét tekinti. Eltérı közlés hiányában a pályázati határidı 
hirdetmény szerinti kezdı idıpontja az Egészségügyi Közlönyben való 
megjelenés. A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján is megjelenı 
hirdetések esetén a honlapon feltüntetett határidık az irányadók, eltérı közlés 
esetén is. 

Amennyiben a közlésnél más idıpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás 
a pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı. Az állások bérezése a 
hatályos jogszabályok alapján történik. 

A Szerkesztıség felhívja a hirdetık figyelmét arra, hogy a tévesen, 
hiányosan vagy félreérthetı módon megfogalmazott és így megküldött 
hirdetésekbıl adódó esetleges hibákért felelısséget nem vállal. Az esetleges 
hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos formában 



juttassák el a Szerkesztıség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések 
közzétételét nem vállaljuk. 
Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a Szerkesztıség csak írásban 
fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának idıpontjáig. 

Rövidítésjegyzék 
(3) = az álláshelyek száma 

ÁNTSZ = Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat 

á.p. = állampolgár 

b: = havi munkabér forintban 

Bp. = Budapest 

biz. = bizonyítvány 

cs: = csatolandó 

d. = diploma 

e: = elınyben részesül 

e. b. = erkölcsi bizonyítvány 

e. h.: = elbírálási határidı 

eü. = egészségügyi 

f: = telefax 

fıig. = fıigazgató 

Fıv. = fıváros(i) 

gy. = gyakorlat 

gyt. = gyógyszertár 

h: = pályázati határidı 

I. = intézet vagy intézmény 

Ig. = igazgató 

ig. = igazolvány 

ir. = irányítás(a)(i) 

Képv.-test. = képviselı-testület 

K. = kórház 

Kl. = klinika 

kl.-ai = klinikai 

kö. = közegészségügyi 

közp. = központ 

közpi. = központi 

kut. = kutatás(i), kutató 

Lab. = laboratórium 

lab.-i = laboratóriumi 

magyar á.p.-ság = magyar állampolgárság 

m. = munka 

M.j.V. = megyei jogú város 



Nk. = nagyközség 

nyi. = nyelvismeret 

nyv. = nyelvvizsga 

O. = osztály 

okl. = oklevél 

okt. = oktatás(a)(i) 

OONY/GYONY = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos 
Nyilvántartása 

OONYI/GYONYI = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos 
Nyilvántartásba vételérıl szóló igazolvány 

OEP = Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

orv. = orvos(i) 

Ö. = önkormányzat 

P. H. = polgármesteri hivatal 

R. = rendelıintézet 

szerv. = szervezés(e) 

sz. = szakmai 

sz.ö. = szakmai önéletrajz 

sz.gy. = szakmai gyakorlat 

szakorv.gy. = szakorvosi gyakorlat 

szk. = szakképesítés, szakorvosi képesítés 

sz.tev. = szakmai tevékenység 

sz.v. = szakmai végzettség 

szoc. = szociális 

szolg. = szolgálati 

sz.o.okl./sz.gy.okl. = szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél 

szv. = szakvizsga 

szv.biz. = szakvizsga bizonyítvány 

SZMSZ = szervezeti és mőködési szabályzat 

tap. = tapasztalat 

t: = telefoninformáció 

t/f: = telefon/telefax 

tev. = tevékenység 

t.f. = tudományos fokozat 

th. = therápia 

tud. = tudományos 

v. = végzettség 

vez. = vezetés(e) 

vez.gy. = vezetıi/vezetési gyakorlat 

vizsg. = vizsgálat 



A Nemzeti Erıforrás Minisztérium 
pályázati felhívása 

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az Országos 
Mentıszolgálat belsı ellenırzési osztályvezetıi(belsı ellenırzési vezetı) 
álláshelyének betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti 
jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 77. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: a 
költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 8., 9. és 12. §-ában foglalt feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 1.) Korm. rendelet, valamint a felek 
megállapodása az irányadó. 

Pályázati feltételek: 
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a Rendelet 11. § (1) bekezdésében elıírt végzettség; 

– a Rendelet 11. § (4) bekezdésben elıírt gyakorlat; 

– belsı ellenıri regisztráció; 

– Word és Excel felhasználói szintő ismerete. 

Vezetıi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhetı. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– egészségügy területén szerzett tapasztalat; 

– mérlegképes könyvelıi végzettség; 

– adószakértıi végzettség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata; 

– regisztrációt igazoló dokumentumok; 

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

– fizetési igény megjelölése. 



A munkakör betölthetı: a pályázatok elbírálását követıen azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 21. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat kérjük postai úton, a Nemzeti 
Erıforrás Minisztérium Személyügyi Fıosztálya részére (1051 Budapest, Arany 
János utca 6–8.) megküldeni. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító 
számot: 20342-2/2011-SZEM, valamint a munkakör megnevezését: Országos 
Mentıszolgálat Belsı Ellenırzési Osztály osztályvezetıje. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– Nemzeti Közigazgatási Intézet, 2011. december 6. 

– www.mentok.hu. 
Pályázati hirdetmények egyetemi oktatói, 

illetve egyetemi intézményekben betölthetı egyéb állásokra 
A pályázatot meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és 
munkakör  
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház fıigazgató fıorvosa pályázatot hirdet 
a Radiológiai Osztályosztályvezetı fıorvosi állására. 

Kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban (fıorvosi/szakorvosi munkakörre) 90 
napos próbaidıvel történik. 

Az osztályvezetı fıorvosi megbízás határozott idıre, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: Gyır-Moson-Sopron megye, 9024 Gyır, Vasvári Pál utca 2–4. 

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

a Radiológiai Osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködésének biztosítása. 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: 

– orvosi diploma; 

– radiológiai szakvizsga; 

– legalább 15 éves szakmai gyakorlat; 

– invazív radiológiai licence; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– invazív radiológiai intervenciós jártasság; 

– CT, MRI gyakorlat; 

– neurológiai jártasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 



– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– szakmai vezetıi elképzelések; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes mőködési nyilvántartás igazolása; 

– MOK tagság igazolása; 

– publikációs jegyzék; 

– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázati 
anyagot megismerhetik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul. 

A beosztás betölthetıségének idıpontja:  az elbírálást követıen azonnal (legkorábban 2012. 
január 1-jétıl) betölthetı. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 14. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Oláh Attila orvosigazgató nyújt a 
06 (96) 507-936-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történı megküldésével 
(9024 Gyır, Vasvári Pál u. 2–4.) vagy 

– személyesen: PAMOK Humán Erıforrások Osztálya, Gyır-Moson-Sopron megye, 9024 Gyır, 
Vasvári Pál utca 2–4. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 24/1837-
1/2011., valamint a beosztás megnevezését: osztályvezetı fıorvos (Radiológiai Osztály). 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. és 20/B. §-ában, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltaknak 
megfelelıen. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Gyır-Sopron Megyei Önkormányzat székhelyén – 2011. november 18. 

– PAMOK honlapján (www.petz.gyor.hu) – 2011. november 18. 

– NKI honlapján – 2011. november 18. 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi 
és orvosvezetıi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı szerv 
neve, címe 

Munkahely és 
munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 
információk 

        

Budapest Fıváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata pályázatot hirdet az Egészségügyi 
Szolgálat intézményvezetıi teendıinek ellátására. 

A meghirdetett munkahely: Egészségügyi Szolgálat, 1173 Budapest, Gyökér u. 20. 

A megbízás idıtartama:  5 év. 



A megbízás kezdı napja: 2012. január 1. 

A megbízás megszőnésének napja: 2016. december 31. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– büntetlen elıélet. 

Elınyt élvez az a pályázó, aki vezetıi gyakorlattal, egészségügyi menedzser képzettséggel, jogi 
vagy közgazdasági felsıfokú képesítéssel is rendelkezik. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a személyi adatokat, részletes szakmai önéletrajzot, az eddigi 
munkakörök, tevékenységek ismertetését. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

A fentiekben megjelölteket a pályázat benyújtásakor teljeskörően csatolni kell. A pályázati 
határidı letelte után semmilyen irat utólagos benyújtására nincs lehetıség. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 3., a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
honlapján publikálás idıpontja: 2011. november 3. 

A pályázat elbírálása: az intézményvezetıi megbízásról a képviselı-testület a 2011. decemberi 
ülésén dönt, s döntésérıl valamennyi pályázó írásban értesül. 

Juttatások, vezetıi pótlék: a Kjt. szerint. 

A pályázatok benyújtása: a pályázatokat zárt borítékban, „Egészségügyi Szolgálat 
intézményvezetıi pályázat” megjelöléssel Budapest Fıváros XVII. kerület Rákosmente 
Polgármesteri Hivatalának Egészségügyi és Szociális Irodájához (1173 Budapest, Pesti út 165.) 
kell eljuttatni. 

Felvilágosítás: Budapest Fıváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatal Egészségügyi és Szociális Iroda, Gombás Adrienne irodavezetı. T.: 253-3337. 

        

*** 

        

  

Országos Korányi 
TBC 
és Pulmonológiai I. 
fıig. fıorvosa 
1121 Bp., 
Pihenı út 1. 

VI. 
Bronchológiai 
O. 
osztályvezetı 
fıorvos 

– orv. d., 
– belgyógyászati,  
tüdıgyógyászati,  
onkológiai szv., 
– angol középfokú nyv., 
– 5 éves diagnosztikai  
és terápiás, valamint 
bronhoszkópiában  
való gy., 
– cs: részletes sz.ö., 
– tud. munkák, 
publikációk jegyzéke, 
– v.-et, szk.-t igazoló  
okiratok másolata, 
– 3 hónapnál  

– b: a Kjt. szabályainak 
alapul vételével, 
megállapodás  
szerint, 
– a pályázat publikálása  
a közigállás.hu honlapon:  
2011. XI. 14., 
– h.: 2012. I. 15., 
– a közalkalmazotti 
kinevezés határozatlan idıre, 
a vez. megbízás határozott 
idıre  
5 évre szól, 
– az állás 2012. II. 1-jétıl  
tölthetı be, 



nem régebbi e.b., 
– a megpályázott állással 
kapcsolatos vez. 
koncepció, 
– hozzájárulás a pályázati 
anyag megtekintéséhez 

– pályázatok benyújtása:  
Prof. Dr. Strausz János fıig. 
fıorvoshoz az Országos  
Korányi TBC és 
Pulmonológiai I. címére 
(1121 Bp.,  
Pihenı út 1.), 

*** 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit 
Zrt. tagvállalata, a Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft. I. Belgyógyászati 
osztálya munkatársatkeres, osztályvezetı fıorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi diploma; 

– belgyógyász szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– legalább 5 éves vezetıi gyakorlat; 

– nyilatkozat a munkaköri egészségügyi alkalmasságról. 

Pályázat elbírálásánál alapvetı feltétel: 

– szakirányú területen szerzett szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász képesítés; 

– gasztroenterológus szakirányú szakorvosi képesítés; 

– nephrológus szakirányú szakorvosi képesítés; 

– hypertológiai területen szerzett ismeret; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Feladat: I. Belgyógyászati osztály fekvı- és járóbeteg-ellátásának irányítása. 

Vezetıi elvárásaink: 

– vezetıi készség, képesség, vezetıi kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 



– egészségügyi kontrolling szemlélet; 

– orvos szakmai irányelvek meghatározása, betartása és ellenırzése, ennek kapcsán szükségessé 
váló intézkedések megtétele; 

– az osztály rövid-, közép- és hosszú távú szakmai, fejlesztési koncepciójának, programjának 
tervezése, és az intézmény stratégiai tervéhez illesztése; 

– a jogszabályi rendelkezések, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyek, 
finanszírozási szerzıdés és az Osztályos Mőködési Rend szerinti mőködés biztosítása; 

– a közvetlen irányítása alá tartozó munkatársak részére rendszeres képzések, továbbképzések 
tervezése, szervezése, ellenırzése; 

– szakmai példamutatás a napi gyógyító munkájában, a képzésben, önképzésben, szakterületén a 
legkorszerőbb eljárások ismerete és alkalmazása; 

– tudományos összejöveteleken, továbbképzéseken, konferenciákon elıadóként való rendszeres 
részvétel; 

– az irányítása alá tartozó szervezeti egység tudományos tevékenységének, publikációinak 
szervezése és irányítása; 

– az osztályon munkát végzı szakorvosok számára az intézmény és az osztály struktúrájába 
illeszthetı szakmai specializáció tárgyi és személyi lehetıségeinek kialakítása, szakmailag 
elvárható támogatása; 

– az osztályon munkát végzı rezidensek, szakgyakorlatos szakorvosjelöltek számára folyamatos, 
magas szintő képzési program kialakítása, annak ellenırzése; 

– az osztály szakdolgozói számára képzés, továbbképzés lehetıségének biztosítása, támogatása; 

– az osztály gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, irányítása és ellenırzése, az osztály 
gazdálkodási stabilitásának biztosítása, költségkeretek betartása; 

– az osztályához tartozó tevékenységek teljesítményének, betegforgalmi mutatóinak figyelemmel 
kísérése, a felsı vezetés által elıírt elvárások teljesülésének ellenırzése, eltérés esetén a szükséges 
intézkedések végrehajtása; 

– az osztály zavartalan gyógyító tevékenységéhez szükséges, jogszabályokban elıírt személyi és 
tárgyi feltételek teljesülésének ellenırzése, az eltérés folyamatos jelzése a felsı vezetés felé, és 
javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és módjára; 

– részvétel az osztály beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos terveinek, pályázatainak 
elıkészítésében és megvalósításában; 

– átszervezések, korszerősítések koncepciójának elıkészítése, a végrehajtás irányítása és 
ellenırzése; 

– felsı vezetıi utasítások, döntések végrehajtása, az osztály tevékenységét érintı jogszabályok 
betartása és betartatása; 

Az irányítása alá tartozó osztály képviselete az intézmény bizottságaiban, rendezvényein és 
értekezletein. 

Egyéb információk: 

– a betöltendı munkakör az Mt. 188/A. §-a alapján vezetı munkakörnek minısül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen elıélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 



– a megbízás próbaidıhöz kötött; 

– a jelentkezési határidı: a megjelenéstıl számított 15 nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 15.; 

– az állás betölthetı: 2012. február 2.; 

– a vezetıi kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat 
kiírója külsı szakértı bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklıdését, és megfelel az 
elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Dóka Tünde Humánpolitikai Fıosztályvezetı 
részére – Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 

Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a I. Belgyógyászati osztály – fekvı- és járóbeteg-ellátás – 
osztályvezetı fıorvos pozícióra”. 

        

*** 

        

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház fıigazgató fıorvosa pályázatot 
hirdet osztályvezetı fıorvosi állás betöltésére, Intézetünk Bırgyógyászati Osztályára. 

A kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/fıorvos munkakörre és 
határozott idejő vezetıi megbízásra szól. 

Pályázati feltételek: 

– bırgyógyász szakvizsga; 

– legalább 5 éves, a szakterületen szerzett gyakorlat; 

– vezetıi gyakorlat; 

– tudományos munkásság. 

Elınyt jelent: 

– allergológia és klinikai immunológia ráépített szakvizsga; 

– tudományos fokozat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– tudományos munkák, publikációk jegyzéke; 

– szakmai koncepció; 

– diploma másolata; 

– szakvizsga bizonyítványok másolata; 

– mőködési nyilvántartásáról érvényes igazolás; 

– kamarai tagsági igazolás; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó 
ennek meglétéhez kötött munkakörben dolgozik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevık megismerhetik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Feladat: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködtetése. 



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

Pályázati határidı: a megjelenést követı 30. nap. 

A pályázat benyújtása: Dr. Trombitás Zoltán fıigazgató fıorvosnak, a Pest Megyei Flór Ferenc 
Kórház címére, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidı lejártát követı 60. nap. 

Az állás betölthetı: a pályázat elbírálását követıen azonnal. 

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 
A pályázatot meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        

Budapest 

        

A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (1074 Budapest, Csengery u. 25.) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az Intézetben 
mőködıBır- és Nemibeteg-szakrendelésre bır-  
és nemibeteg-szakorvosi munkakör, Fül-orr-gége szakrendelésre fül-orr-gégész 
szakorvos,Reumatológia szakrendelésre reumatológus szakorvos, valamint Nıgyógyász 
szakrendelésrenıgyógyász szakorvos munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, orvosi egyetem, szakirányú szakorvosi végzettség; 

– érvényes mőködési engedély; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– további szakképesítés, szakrendelıi tapasztalat, rugalmasság, betegközpontú szemléletmód. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

– a járóbeteg-szakellátáson megjelenı betegek szakorvosi feladatainak ellátása. 

A munkavégzés helye: 1074 Budapest, Csengery u. 25. 

A foglalkoztatás jellege: teljes vagy részmunkaidı. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti vagy 
szabadfoglalkozású jogviszony. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  a munkakör a pályázatok elbírálását követıen 
azonnal betölthetı. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettség(ek)et igazoló okirat(ok) másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevık a pályázati anyagot 
megismerhetik, és abba betekinthetnek. 

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



A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. január 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: dr. Mayer Ákos igazgató, t.: 06 (1) 
322-3220 vagy e-mail: drmayer@tesz.co.hu. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat címére történı megküldésével 
(1074 Budapest, Csengery u. 25.), kérjük a borítékon feltüntetni a 150/2011 azonosító számot, 
valamint a munkakör megnevezését; 

– elektronikus úton Pataki Mária titkárnı részére az igazgatosag@tesz.co.hu e-mail címen 
keresztül. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tesz.co.hu weboldalon szerezhet. 

A hirdetmény elıdleges közzétételének helye a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja. A 
KÖZIGÁLLÁS publikálás dátuma: 2011. december 15. 

        

*** 

        

Erzsébetváros Eü. 
Szolgálat 
Ig. fıorvosa 
1072 Bp., 
Nyár u. 7. 

háziorvos  
– vállalkozási formában, 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, az Ö.-tal 
kötött szerzıdésben rögzített 
feltételek szerint 

– 4/2000. (II. 
25.) EüM 
rend.-ben, 
valamint a 
18/2000. (II. 25.) 
Korm.  
rend.-ben elıírt 
feltételek 
megléte, 
– cs: v.-et 
igazoló iratok, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– részletes 
alkalmassági 
vizsgálat 
meglétét igazoló 
okmány, 
– igazolás arról,  
hogy a 
mőködtetési jog 
megszerzésének 
feltételei 
fennállnak, 
– hozzájárulás a 
pályázati anyag 
elbírálásában  
részt vevıknek a  
megismeréshez 

– h: a megjelenéstıl 
számított 15 nap, 
– e. h.: a h. lejártát 
követı soros Képv.-
test. ülésen,  
a pályázók 
személyes  
meghallgatását 
követıen, 
– a Képv.-test 
fenntartja  
a jogot, hogy a 
pályázatot 
eredménytelennek  
minısítse, 
– szerzıdéskötés 
idıtartama és az 
egyéb feltételeik  
biztosítása: a Képv.-
test.  
döntése szerint, 
illetve  
a megállapodástól 
függıen, 
– a mőködtetéshez 
a  
1076 Bp., Péterfy S. 
u. 8. szám alatt 
biztosított rendelı  
helyiség, 
– a rendelı 
eszközeit  



és felszerelését a 
pályázó biztosítja, 
– pályázatok 
benyújtása:  
dr. Baranyi Péter 
Ig.  
részére (1072 Bp., 
Nyár u. 7.), 
– t: 06 (1) 413-3635, 
– további 
információ kérhetı: 
dr. Baranyi Péter 
Ig.-tól  
a 06 (1) 413-3635-
ös telefonszámon 

        

Baranya megye 

        

Pécs M.J.V. 
Egyesített Eü I.-ek  
Igazgatósága 
7633 Pécs, 
dr. Veress Endre u. 2. 

Pécs M.J.V. Egyesített Eü.-i 
Intézmények  
Tüdıgondozó 
(7626 Pécs, Lánc u. 12.) 
tüdıgyógyász szakorvos 

– egyetemi v., 
– tüdıgyógyász 
szv., 
– e: sz.gy., 
– cs: v.-et 
igazoló okirat 
hiteles másolata, 
– sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b. 

– b: Kjt. szerint, 
- h: a megjelenéstıl 
számított 15 napon 
belül, 
– e. h.: a h. lejártát 
követı  
30 napon belül, 
– az állás azonnal  
betölthetı, 
– további 
információ kérhetı 
Pécs M.J.V. Eü.-i I. 
Igazgatósága címén  
(7633 Pécs,  
dr. Veress Endre u. 
2.), 
– t: 06 (72) 253-832 

        

Bács-Kiskun megye 

        

Orgovány Község Önkormányzati Képviselı-testülete pályázatot hirdet az orgoványi 2. számú 
háziorvosi körzet háziorvosi álláshelyének betöltésére az alábbi feltételekkel: 

A munkakör megnevezése: háziorvos 

– vegyes háziorvosi praxis; 

– vállalkozási formában; 

– területi ellátási kötelezettséggel. 

Pályázati feltételek: 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint a 18/2000. (II. 25.) Korm. 



rendeletben elıírt feltételek megléte; 

– büntetlen elıélet; 

– helyben lakás, saját tulajdonú személygépkocsi és vezetıi engedély a terület ellátásához. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– diploma hiteles másolatát; 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány másolatát; 

– MOK tagsági igazolást; 

– MOK területi szervének véleményezését a mőködési jog megszerzéséhez; 

– hozzájárulást a pályázati anyag elbírálásában részt vevıknek a megismeréshez; 

– saját személygépkocsi és vezetıi engedély meglétét igazoló okirat másolatát. 

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

A pályázat elbírálása: a határidı lejártát követı testületi ülésen. 

Az állás betölthetı: a testületi döntést követı hónap elsı napján. 

A szerzıdéskötés idıtartama:  a pályázó szakmai felkészültségétıl függıen határozatlan idıre 
vagy határozott idıre, mely kölcsönös megfelelés esetén meghosszabbítható. 

Juttatások: ingyenes rendelıhasználat, szolgálati lakás. 

A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal (6077 Orgovány, Molnár G. u. 2.). 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet: Maszlik István polgármester, t: 06 (76) 591-029, 06 
(76) 591-980. 

        

*** 

        

Kiskunfélegyházi  
Városi K-R. 
Gyógyfürdı  
és Rehabilitációs 
Központ 
6100Kiskunfélegyháza, 
Fadrusz J. u. 4. 

Belgyógyászati  
szakrendelés 
szakorvos 
Feladat: a m.-köri leírásban 
foglaltak alapján  
szakirányú képesítésének 
megfelelı szakorvosi tev. 
végzése 

– orv. d., 
– szk., 
– büntetlen 
elıélet, 
– e: 
társszakmában  
szerzett szv., 
– diagnosztikai 
jártasság, 
– cs: iskolai v.-t, 
szk.-t igazoló 
okirat hiteles 
másolata, 
– részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– OONY-ba 
vételrıl igazolás 
másolata, 
– nyilatkozat 

– b: Kjt. 
rendelkezésein túl 
megegyezés szerinti 
kiemelt, 
– h: 2011. XII. 22., 
– e. h.: 2011. XII. 
27., 
– a pályázat a 
KÖZIGÁLLÁS-on 
2011. XI. 14-én 
publikálásra kerül, 
– nyugdíjas 
munkavállalónak is, 
– az állás a pályázati 
elbírálást követıen 
2012. I. 1-jétıl 
tölthetı be, 
– pályázatok 
benyújtása:  
dr. Kovács 



arra  
vonatkozóan,  
hogy pályázatát 
az illetékes 
bírálók 
megismerjék  
és 
véleményezzék 

Józsefhez,  
a Kiskunfélegyházi 
Városi K-R. 
Gyógyfürdı és 
Rehabilitációs 
Központ fıig. 
fıorvosának címezve 
(6100 
Kiskunfélegyháza,  
Fadrusz J. u. 4.), 
személyesen vagy 
postai úton. Postai  
benyújtás esetén a 
borítékon kérjük 
feltüntetni: 
„Belgyógyász 
szakorvosi pályázat” 

        

Békés megye 

        

Egyesített Eü.  
és Rendelıintézet 
Ig. fıorvosa 
5630 Békés, 
József A. u. 5. 

Bırgyógyászati  
szakrendelés 
bırgyógyászati szakorvos 

– bırgyógyászati 
szv., 
mindkettıhöz: 
– orv. d., 
– felhasználói 
szintő  
MS Office, 
– cs: 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– MOK tagság 
igazolás, 
– fényképes 
sz.ö., 

mindkettıhöz: 
– b: Kjt. szerint, 
– h: 2011. XII. 10., 
– pályázatok 
benyújtása:  
dr. Gulyás 
Zsuzsanna Ig.  
fıorvoshoz az 
Egyesített Eü. I. 
címére (5630 Békés,  
József A. u. 5.), 
– t: 06 (66) 411-022 

        

  RTG szakrendelés 
röntgen szakorvos 

– radiológiai szv.   

        

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

        

Mucsony Nk. Ö. Képv.-
test. 
3744 Mucsony, 
Fı út. 2. 

I. számú háziorvosi  
körzet 
háziorvos 
– területi ellátási  
kötelezettséggel, 
– vállalkozási formában 

– háziorvosi, a 
házi 
gyermekorvosi 
és a fogorvosi 
tev.-rıl szóló 
4/2000. (II. 25.) 
EüM rend.-ben 
meghatározott  
képesítés, 

– h: 2011. XII. 27. 
16 óra, 
– e. h.: az Ö. Képv.-
test. a h.-t soron 
követı ülésen dönt,  
de legkésıbb 30 
napon belül, 
– a megbízás 
idıtartama: az Ö.  



– a mőködtetési 
jog meglétének 
vagy az eü. 
államigazgatási 
szerv által 
mőködtetési jog 
engedélyezési 
felté-telei 
fennállásának 
igazolása, 
– a praxis 
vállalkozói 
formában való 
mőködtetése, 
– büntetlen 
elıélet, 
– cs: v.-et, 
szakirányú  
képzettséget 
igazoló okirat 
másolata, 
– részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– az eü.-i 
államigazgatási 
szervnek a 
mőködtetési jog 
meglétérıl vagy 
az engedélyezés 
feltételei 
fennállásáról 
szóló igazolása, 
– a vállalkozás 
meglétét igazoló 
dokumentumok 
[egyéni 
vállalkozói 
igazolvány, 
illetve társas 
vállalkozás 
esetén az alapító 
okirat 
(alapszabály)  
és a cégbírósági 
bejegyzést 
igazoló okirat 
hiteles  
másolata], 
– nyilatkozat 

a nyertes pályázóval  
határozatlan idıre 
szóló  
részletes szerzıdést 
köt,  
melyben a felek  
mőködés, 
üzemeltetés 
részletes  
feltételeit rögzítik, 
– a praxis 
betöltésének kezdeti 
idıpontja: az 
elbírálást követı 
hónap 1. napja, 
– igény esetén szolg. 
lakás biztosított 
Mucsony 
településen, 
– az Ö. a feladat 
ellátásához  
a rendelı helyiséget 
biztosítja, 
– a praxisjog 2012. I. 
1. napjától Mucsony 
Nk. Ö. tulajdonát 
képezi, 
– a praxisjog ára: 
ingyenes, 
– a praxis 
ellátásához  
szükséges 
jogszabályban 
meghatározott 
minimum tárgyi 
eszköz felszerelés  
készlete 
térítésmentesen  
kerül átadásra, 
– a praxishoz 
bejelentkezett 
betegszám: kb. 1500 
fı, 
– pályázatok 
benyújtása: postai 
úton, egy 
példányban kell 
benyújtani Mucsony 
Nk.  
Ö. címére (3744 



arról,  
hogy hozzájárul 
ahhoz,  
hogy a pályázat 
elbírálásában 
részt vevık a 
pályázati 
anyagot 
megismerhetik, 
– eü. 
alkalmassági 
igazolás, 
– nyilatkozat 
arról,  
hogy a pályázat 
elbírálását 
nyilvános, illetve 
zárt ülésen kéri 

Mucsony,  
Fı út 2.), Viszlai 
Viktor 
polgármesternek 
címezve, a borítékon 
feltüntetendı: 
„Háziorvosi 
pályázat”, 
– a pályázati 
kiírással 
kapcsolatban további 
információt Viszlai 
Viktor polgármester 
nyújt a 06 (48) 403-
078-as 
telefonszámon, 
– a pályázati kiírás 
további 
közzétételének 
helye:  
a NK.-i Ö. 
hirdetıtáblája 

        

Csongrád megye 

        

Fejér megye 

        

Gyır-Moson-Sopron megye 

        

Hajdú-Bihar megye 

        

Heves megye 

        

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

        

        

Komárom-Esztergom megye 

        

A Vaszary Kolos Kórház (2500 Esztergom, Petıfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény Röntgen 
Osztályánradiológus szakorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Röntgen Osztály. 



A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az osztály profiljába tartozó szakorvosi feladatok 
ellátása (kontrasztanyagos vizsgálatok elvégzése, leletezése, natív átvilágítások, ultrahangos 
vizsgálatok végzése, CT-vizsgálatok végzése, a felvételek értékelése, lelet adása). 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– radiológiai szakvizsga; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– személyi és foglalkoztatási adatok; 

– diploma, szakorvosi bizonyítvány másolata; 

– mőködési nyilvántartás igazolása; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevık megismerhetik, abba 
betekinthetnek és véleményezhetik. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  az elbírálást követıen azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: a benyújtási határidıt követı 15. munkanap. 

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, a Vaszary Kolos Kórház, 
Esztergom címére (2500 Esztergom, Petıfi S. u. 26–28.). 

A pályázattal kapcsolatos további információ az intézmény fıigazgatójától kérhetı a 06 (33) 542-
301-es telefonszámon. 

        

Nógrád megye  

         

Pest megye  

         

Somogy megye  

         

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye  

         

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit 
Zrt. tagvállalata, a Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft. Központi  Radiológiai 
osztályamunkatársat keres szakorvos vagy szakorvosjelölt pozícióba. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi diploma; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasságról szóló nyilatkozat. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– megszerzett szakirányú szakorvosi képesítés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

 



– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekrıl összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Egyéb információk: 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen elıélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidıhöz kötött; 

– a jelentkezési határidı: a pályázat megjelenésétıl számított 15 nap; 

– az állás betölthetı: 2012. január 15. 

Jelentkezés módja: amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklıdését, és megfelel az 
elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Dóka Tünde Humánpolitikai Fıosztályvezetı 
részére, cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 

Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Központi Radiológiai osztály szakorvos, szakorvosjelölt 
pozícióra”. 

         

Tolna megye  

         

Vas megye  

         

Veszprém megye  

         

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekorvosi alapellátás 
ellátására az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV törvény 152. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet. 

A jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő, házi gyermekorvosi alapellátásra kötött vállalkozói 
szerzıdés, területi ellátási kötelezettséggel. 

A foglalkoztatás jellege: vállalkozói szerzıdés alapján, teljes munkaidı a 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendelet 2. § (3) bekezdés alapján. 

A munkavégzés helye: 

– 8174 Balatonkenese, Óvoda u. 8.; 

– 8172 Balatonakarattya, Szent István tér 1. 

Ellátandó feladatok: 

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendelet 4. § (3) bekezdésében foglaltak, továbbá az óvodai-bölcsıdei és iskolai egészségügyi 
ellátás. 

Pályázati feltételek: 

 



– egyetem és csecsemı-gyermekgyógyász orvosi végzettség; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat elnyerésénél elınyt jelent: 

– „B” kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban részt vevık szakmai anyagát és személyes 
adatait megismerhetik. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  a pályázat elbírálását követıen azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 9. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Balatonkenese Város 
Önkormányzat címére történı megküldésével (8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „gyermekorvos”. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a 2012. január 16-án tartandó 
képviselı-testületi ülésen történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 16. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: www.orvosallas.hu és a www.balatonkenese.hu. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltatóval kapcsolatban további 
információt a www.balatonkenese.hu honlapon szerezhet. 

         

***  

         

Veszprém Megyei  
Csolnoky Ferenc  
K. Nonprofit Zártkörően 
Mőködı Rt. 
8200 Veszprém, 
Kórház u. 1. 

patológus 
rehabilitációs és/vagy 
belgyógyász 
pszichiáter 
sebész 
traumatológus 
szülész- 
nıgyógyász 
bırgyógyász 
sürgısségi 
szakorvosvagy szakorvosjelölt 

– orv. d., 
– szakirányú 
szv., 
– számítógép 
felhasználói 
szintő ismerete, 
– cs: d. másolat, 
– igazolás 
OONY-ba 
vételrıl, 
– sz.ö. 

– extra ügyeleti 
díjazás, 
– cafeteria, 
– 13. havi juttatás, 
– igény esetén 
orvos-nıvérszállón 
elhelyezés, 
– pályázatok 
benyújtása:  
Soós-Orsós Ibolya 
mb. humánerıforrás 
gazdálkodási 
osztályvezetıhöz, a 
Veszprém Megyei 
Csolnoky Ferenc K. 
Nonprofit 
Zártkörően Mőködı 
Rt. címére (8200 
Veszprém, Kórház 
u. 1.), 
– további részletek: 

 



www.vmkorhaz.pu 

Zala megye  

         

Eszteregnye Község Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat pályázatot hirdet Eszteregnye, 
Rigyác községek területi ellátási kötelezettséggel mőködı vegyes háziorvosi 
körzet háziorvosi feladatainak ellátására. A háziorvosi körzet lakosságszáma: 1136 fı. 

A háziorvos által ellátandó feladatok: a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak alapján. 

Képesítési és egyéb feltételek: 

– háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendeletben meghatározott képesítés; 

– 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben elıírt feltételek megléte; 

– a mőködtetési jog meglétének vagy az egészségügyi államigazgatási szerv által mőködtetési jog 
engedélyezési feltételek fennállásának igazolása; 

– a praxis egyéni vagy társas vállalkozói formában látható el; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázathoz csatolandó: 

– végzettséget szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– az egészségügyi államigazgatási szervnek a mőködtetési jog meglétérıl vagy az engedélyezés 
feltételei fennállásáról szóló igazolása; 

– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok [egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas 
vállalkozás esetén az alapító okirat (alapszabály) és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat] 
hiteles másolata; 

– egészségügyi alkalmassági igazolás; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a 
pályázati anyagot megismerhetik. 

A mőködés finanszírozása: 

– a mőködéshez a mindenkori OEP finanszírozás biztosított. Az egészségügyi szolgáltatás 
gyakorlásának általános feltételeirıl, valamint a mőködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. 
(VII. 15.) Korm. rendelet értelmében a tevékenység végzéséhez és az OEP finanszírozásához a 
megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézete által kiadott érvényes mőködési 
engedéllyel kell rendelkezni; 

– az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelı helyiségeket biztosítja. 

Juttatások, egyéb információk: 

– szolgálati lakást biztosított Eszteregnye településen. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstıl számított 10 napon belül. 

A pályázat elbírálása: az önkormányzatok képviselı-testületei együttes ülésen, a pályázati 
határidı lejártát követıen a soron következı ülésen döntenek. 

A praxis betöltésének kezdeti idıpontja:  a szükséges engedélyezési eljárást követıen. 

A pályázatok benyújtása: a pályázatokat postai úton egy példányban kell benyújtani 
Eszteregnye Község Önkormányzat címére: 8882 Eszteregnye, Kossuth Lajos u. 3., Kele Lajos 

 



polgármesterek címezve. A borítékon feltüntetendı: „Háziorvosi pályázat”. 

A megbízás idıtartama:  az Önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan idıre szóló 
részletes szerzıdést köt, melyben  
a felek a mőködés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítik. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Kele Lajos polgármester nyújt a 06 (93) 
375-425-ös telefonszámon. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

– Körjegyzıség hirdetıtáblája; 

– Eszteregnye Község Önkormányzat honlapja: www.eszteregnye.hu 

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött 
vezetıi és egyéb állásokra 

A pályázatot meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és 
munkakör  
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        

Az Országos Mentıszolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Országos Mentıszolgálat Fıigazgatóság Gazdasági 
Fıosztályszámviteli osztályvezetı munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, a kinevezéstıl számított 5 
évig szól. 

A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 77. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: szervezi és 
irányítja a szervezet számviteli feladatait, ellenırzi a fıkönyvi könyvelést. Megszervezi a 
hatáskörébe tatozó területek operatív munkáját, irányítja és szakmailag ellenırzi a napi 
munkavégzést. Megszervezi és irányítja az adatszolgáltatások határidıben történı végrehajtását. 
Elkészíti a jogszabályokban meghatározott évközi és éves beszámolókat, a mérlegjelentéseket. 
Tevékenységi köréhez kapcsolódóan gondoskodik a szabályzatok készítésérıl, illetve azok 
folyamatos karbantartásáról. Felelıs a számviteli jogszabályoknak megfelelı mőködésért. 
Szervezi és ellenırzi a leltározással és a selejtezéssel kapcsolatos feladatokat. Felügyeli az 
intézményi bizonylati és okmányfegyelem betartatását. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a megegyezés rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– fıiskola; 

– szakirányú felsıfokú iskolai végzettség; 

– államháztartási mérlegképes könyvelıi és adótanácsadói képesítés; 

– rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal); 

– legalább 10 éves költségvetési szakmai tapasztalat és legalább 5 éves vezetıi gyakorlat; 

– felhasználói szintő számítógépes ismeret; 

– pénzügyi szoftverhasználatban való jártasság; 

– büntetlen elıélet. 



A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– egyéb szakirányú képzettség; 

– egészségügyi intézménynél szerzett tapasztalat; 

– a CT Ecostat és a SALDO programok ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai elképzelések bemutatása; 

– végzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

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

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  

A munkakör legkorábban 2012. január 1. napjától tölthetı be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Árpád gazdasági fıigazgató-
helyettes nyújt a +36 (1) 465-2023-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az Országos Mentıszolgálat címére történı megküldésével (1055 
Budapest, Markó utca 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı 
azonosító számot: 13000/26/2011, valamint a munkakör megnevezését: „Számviteli 
osztályvezetı”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.mentok.hu – 2011. november 14. 

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

***  

Az Országos Mentıszolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az Országos Mentıszolgálat Fıigazgatóság Gazdasági 
Fıosztálypénzügyi osztályvezetı munkakörének betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, a kinevezéstıl számított 5 
évig szól. 

A munkavégzés helye: 1055 Budapest, Róbert Károly körút 22. 

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

Feladata az általa irányított pénzügyi területek napi operatív munkájának megszervezése, 
irányítása és szakmai ellenırzése.  
Az OMSZ pénzügyi stratégiájának elkészítésében való részvétel, a végrehajtás szervezése. 
Elıkészíti a költségvetést, valamint a költségvetési beszámolót, gondoskodik az évközi 
adatszolgáltatások elkészítésérıl. Tevékenységi köréhez kapcsolódóan részt vesz a szabályzatok 
elkészítésében, gondoskodik azok folyamatos karbantartásáról. Részt vesz az intézet által kötendı 



szerzıdések elkészítésében, felügyeli a szerzıdés-nyilvántartást. Részt vesz a közbeszerzési 
eljárásokban. Gazdálkodik a részére megállapított elıirányzatokkal. Figyelemmel kíséri a 
költségvetési elıirányzatok teljesülését, indokolt esetben kezdeményezi az elıirányzatok 
módosítását. Gazdasági elemzéseket és értékeléseket végez, ezek alapján javaslatokat tesz az 
intézeti költséggazdálkodásra vonatkozóan. Gondoskodik a beérkezı számlák határidıben történı 
kifizetésérıl, az intézeti cash-flow elkészítésérıl. Kompetenciakörén belül kapcsolatot tart a 
felügyeleti szerv szakterületével, a Magyar Államkincstárral és a társintézményekkel. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a megegyezés rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– fıiskola, szakirányú felsıfokú (közgazdasági) iskolai végzettség; 

– legalább 10 éves költségvetési szakmai tapasztalat (ezen belül 5 év pénzgazdálkodási területen) 
és legalább 5 éves vezetıi gyakorlat; 

– felhasználói szintő pénzügyi szoftver ismeret; 

– mérlegképes könyvelıi szakvizsga; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– egyéb szakirányú képzettség; 

– adótanácsadói szakvizsga; 

– egészségügyi intézményben szerzett tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai elképzelések bemutatása; 

– végzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

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

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  

A munkakör legkorábban 2012. január 1. napjától tölthetı be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Árpád gazdasági fıigazgató-
helyettes nyújt a +36 (1) 465-2023-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Országos Mentıszolgálat címére történı megküldésével (1055 
Budapest, Markó utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı 
azonosító számot: 13000/27/2011, valamint a munkakör megnevezését: „Pénzügyi osztályvezetı”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.mentok.hu – 2011. november 14. 

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

        



*** 

        

Az Országos Mentıszolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet Országos Mentıszolgálat Anyaggazdálkodási és 
Közbeszerzési Osztályanyaggazdálkodási és közbeszerzési osztályvezetı munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı 

A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, a kinevezéstıl számított 5 
évig szól. 

A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 77. 

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

Kialakítja az OMSZ beszerzési stratégiáját, elkészíti az éves beszerzési tervet. Biztosítja az 
intézmény mőködéséhez szükséges eszközök és anyagok beszerzését, folyamatos rendelkezésre 
állását. A jogszabályoknak megfelelıen elıkészíti a szállítói szerzıdéseket, azokat naprakészen 
nyilvántartja. Kezdeményezi, koordinálja, szükség szerint lebonyolítja a hatáskörébe tartozó 
anyagok, eszközök közbeszerzési eljárásait. Elıkészíti és felügyeli a készletgazdálkodási, 
raktározási, elosztási, belsı anyagszállítási, javítási és selejtezési tevékenységet. Gazdálkodik a 
részére megállapított elıirányzattal. Részt vesz az évközi és éves beszámolók elkészítésében. 
Megszervezi és folyamatosan figyelemmel kíséri a készletek közül a lejáratosak idıbeni 
felhasználását, illetve az elfekvıvé válás elkerülését. Kidolgozza a normalizált készletszintek 
alkalmazásának és a szélesebb körő régiós/megyei készletgazdálkodás bevezetésének feltételeit. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a megegyezés rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– fıiskola, szakirányú felsıfokú (logisztikai vagy közgazdasági) iskolai végzettség; 

– legalább 10 éves szakmai és legalább 5 éves vezetıi gyakorlat; 

– felhasználói szintő számítógépes ismeret; 

– közbeszerzések lebonyolításában – ajánlatkérıi oldalon – szerzett gyakorlat; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– egészségügyi intézményben hasonló munkakörben szerzett szakismeret és gyakorlat; 

– közbeszerzési referensi szakképesítés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai elképzelések bemutatása; 

– végzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

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

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör legkorábban 2012. január 1. napjától 
tölthetı be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 15. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Árpád gazdasági fıigazgató-
helyettes nyújt, a +36 (1) 465-2023-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Országos Mentıszolgálat 
címére történı megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 13000/28/2011., valamint a munkakör 
megnevezését: „Anyaggazdálkodási és Közbeszerzési osztályvezetı”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.mentok.hu – 2011. november 14. 

        

*** 

        

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet a Karolina 
Kórház-Rendelıintézet gazdasági igazgatói munkakörének betöltésére 5 év határozott idıre. A 
munkakör betöltése a Munka Törvénykönyve alapján  
a vezetı állású munkavállalóra vonatkozó eltérı rendelkezések X. fejezet szerint történik. 

Munkáltató:  az Áht. 93. § (1) bekezdése c) pontja alapján Mosonmagyaróvár Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete az irányítási jog gyakorolja a kinevezés, megbízás, 
felmentés vagy megbízás visszavonás, díjazás megállapítás hatáskörök tekintetében. Ezen 
hatáskörök kivételével a munkáltatói jogkör gyakorlója a Karolina Kórház-Rendelıintézet 
fıigazgató-fıorvosa. 

Munkavégzés helye: Karolina Kórház-Rendelıintézet (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 
2–4.). 

Munkakörébe tartozó feladatok: a gazdasági igazgató közvetlenül irányítja és ellenırzi az 
intézmény gazdasági (pénzügyi, mőszaki és üzemeltetési) szervezetét, iránymutatást ad a szakmai 
szervezeti egységek gazdasági munkájához és ellenırzi azt. 

Munkabér, juttatások:  megegyezés szerint (mely nem haladhatja meg a fıigazgató-fıorvos 
illetményét és juttatását). 

Pályázati feltételek: 

– 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 5. §-a, valamint a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 18. § (1) 
bekezdése alapján: 

– felsıoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség, vagy a felsıoktatásban szerzett 
egyéb végzettség és emellett 

legalább államháztartási mérlegképes könyvelıi képesítés; 

– legalább hároméves vezetıi gyakorlat; 

– büntetlen elıélet; 

– cselekvıképesség; 

– további munkaviszony, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem létesíthetı a 
tudományos, oktatói illetve szerzıi jogi védelem alá esı tevékenység kivételével; 

– összeférhetetlenség a Munka Törvénykönyve 191. § (2) bekezdése szerint; 

– a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a 
számvitelrıl szóló 2000. évi  
C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység 
ellátására jogosító engedéllyel  
(a nyilvántartásba vételt végzı szervezet által kiállított igazolvány); 



– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. 

Elınyt jelent: 

– egészségügyi intézményben szerzett vezetıi gyakorlat. 

Pályázat tartalma: 

– a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi, bőnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

– iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata; 

– vezetıi gyakorlat igazolása; 

– vezetésre vonatkozó szakmai program, fejlesztési elképzelés; 

– hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevık 
megismerhetik. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 6., a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
honlapján kért publikálás idıpontja: 2011. december 5. 

A pályázat benyújtása: postai úton Mosonmagyaróvár város polgármesterének címezve, 
Mosonmagyaróvár Város Polgármesteri Hivatal címére: 9200 Mosonmagyaróvár, Fı u.11. 

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat gazdasági igazgatói munkakör”. 

A pályázati eljárás lefolytatása, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ában, valamint a hivatkozott törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak megfelelıen történik. 

A pályázattal kapcsolatban további információ dr. Németh Andreától, Mosonmagyaróvár város 
jegyzıjétıl a 06 (96) 577-806-os telefonszámon kapható. 
 


