
Általános tudnivalók 

2011. EüK. 23. szám pályázati felhívás  

(hatályos: 2011.12.22 - ) 

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 

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 

        
Soproni 
Erzsébet K.,  
DE OEC 
Oktató K. 
fıig. fıorvosa 
9400 Sopron, 
Gyıri u. 15.0 

Patológiai O. 
patológus 
szakorvos 

– általános orv. d., 
– szakirányú szk., 
– eü. alkalmasság, 
– büntetlen elıélet, 
– cs: részletes sz.ö. 
– iskolai v.-et, szk.-t 
igazoló okiratok másolata 
(alapnyilvántartás), 
– MOK tagság igazolása, 
– mőködési 
nyilvántartásba vétel 
igazolása, 
– kötelezı folyamatos  
továbbképzési idıszak 
teljesítését igazoló okirat 
másolata, 
– 1 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat, melyben  
hozzájárul ahhoz,  
hogy a pályázat 
elbírálásában részt vevık 
a pályázati anyagot 
megismerhetik 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstıl számított 30. 
nap, 
– e. h.: a h. lejártát követı  
30. nap, 
– pályázatok benyújtása:  
4 példányban Prof. Dr. Baranyai 
Tibor fıig. fıorvos részére a K. 
címén, 
– a meghirdetett álláshellyel 
kapcsolatban részletes 
információt dr. Ringelhan Birgit 
osztályvezetı fıorvostól lehet 
kérni  
a 06 (99) 312-120/412-es 
telefonszámon, 
– a pályázat bıvebb 
közzétételének helye: 
www.kozigallas.hu, 
www.sopronkorhaz.hu 

        
*** 

        

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit 
Zrt. tagvállalata, a Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft. Krónikus Belgyógyászat- és 



Geriátriai Osztálya munkatársat keres, osztályvezetı ápoló  

pozícióba. 

Pályázati feltételek: 

– diplomás ápoló és/vagy egyetemi ápoló diploma; 

– legalább 5 éves, a betegellátásban eltöltött ápolói gyakorlat; 

– legalább 3 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 szakirányú képesítés; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolás 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: Krónikus Belgyógyászat- és Geriátriai Osztály fekvıbeteg ellátásának szakirányú 
irányítása. 

Vezetıi elvárásaink: 

– vezetıi készség, képesség, vezetıi kvalitások megléte; 



– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet; 

– az ápolás, szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenırzése, ennek 
kapcsán szükségessé váló intézkedések megtétele; 

– az osztály által nyújtott ápolási és gondozási tevékenység koordinálása; 

– az ápolás és gondozás területén a betegcentrikus ápolás megvalósítása, minıségügyi rendszer 
mőködtetése; 

– az irányítása alá tartozó szakdolgozók szakmai továbbfejlıdésének biztosítása, az ápolás 
szakma területén a folyamatos képzés, továbbképzés tervezése, szervezése és ellenırzése; 

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

– költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén; 

– az osztály ápolási tevékenységének mennyiségi és minıségi mutatók alapján történı 
ellenırzése, a dokumentációs rend felügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására; 

– a pénzügyi, elszámolási feladatok során a szabályzatokban meghatározott jelentések elkészítése; 

– az osztály ápolási tevékenységeinek zavartalan mőködéséhez szükséges, a jogszabályokban 
elıírt személyi és tárgyi feltételek teljesülésének ellenırzése, az eltérés jelzése a felsı vezetés 
felé, és javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és módjára. 

Egyéb információk: 

– a betöltendı munkakör az Mt. 188/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. február 20. 

– 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 Krónikus Belgyógyászat-és Geriátriai osztály – fekvıbeteg 
ellátás – osztályvezetı ápoló” pozícióra. 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi, 
orvosvezetıi állásokra 

A pályázatot meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        

Budapest Fıváros X. Kerület Kıbányai Önkormányzat Képviselı-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Kıbányai 
Egészségügyi Szolgálat igazgató munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı 

A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évre, 2012. február 1-
jétıl 2017. január 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 1102 Budapest, Endre utca 10. 

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

Az igazgató vezeti az intézményt, felelıs az intézmény szakszerő, törvényes mőködéséért és 
takarékos gazdálkodásáért.  
Tervezi, szervezi, irányítja és ellenırzi az intézmény szakmai (gyógyító, gyógyító-megelızı 
munka) mőködését, a folyamatos betegellátás biztosítását, a szakmai tevékenységek 
összehangolását. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, biztosítja az intézmény mőködéséhez 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

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

Pályázati feltételek: [a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint] 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintő végzettség; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítés; 



– egészségügyi ellátás területén legalább öt éves, vezetıi munkakörben szerzett gyakorlat; 

– büntetlen elıélet; 

– cselekvıképesség. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– egészségügyi intézményi gazdálkodásban szerzett tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló okiratok másolata; 

– öt évre szóló vezetési program és fejlesztési elképzelések kifejtése; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy 

– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggı 
kezeléséhez hozzájárul, 

– nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti 
határidıben vagyonnyilatkozatot tesz. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tileczkyné dr. Lapu Ilona nyújt, a 4338-
332-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Budapest Fıváros X. Kerület 
Kıbányai Önkormányzat Képviselı-testülete címére történı megküldésével (1102 Budapest, 
Szent László tér 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító 
számot: K/41665/2011/XXI valamint a munkakör megnevezését: igazgató, vagy 

– elektronikus úton a tileczkynedrlapuilona@kobanya.hu e-mail címre, vagy 

– személyesen 2011. december 23-ig, Budapest Fıváros X. Kerület Kıbányai Önkormányzat 
Szociális és Egészségügyi Csoport vezetıjénél, 1102 Budapest, Szent László tér 29. földszint 33. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezetı kinevezésérıl a Népjóléti 
Bizottság véleménye alapján a Képviselı-testület dönt. A pályázat elbírálását követıen az 



eredménytelenül pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidın túl beadott pályázatokat 
érvénytelennek minısítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett 
valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A Képviselı-testület fenntartja a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatási Állásportálján történ ı közzététel napja: 
2011. november 28. 
        

*** 
        

Az Országos Sportegészségügyi Intézet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Országos Sportegészségügyi Intézet Fıigazgatóság 
orvosigazgató (magasabb vezetı) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A vezetıi megbízás idıtartama:  

A vezetıi megbízás határozott idıre, 2016. december 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 1123 Budapest, Alkotás utca 48. 

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

Felelıs vezetés a jogszabályban meghatározottak szerinti szakszerő mőködéshez, magas 
színvonalú orvosszakmai munka tervezése, biztosítása, szervezése, ellenırzése. 

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

Pályázati feltételek: 

– felsıfokú képesítés, orvosi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, 
menedzseri/szakmenedzseri képesítés; 

– egészségügyi intézetben szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– vezetıként 5 év feletti vezetıi tapasztalat; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes mőködési engedély; 

– érvényes MOK tagság; 

– társalgási szintő nyelvtudás. 



A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– operatív irányítási gyakorlat; 

– rendszerszemlélető gondolkodás. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– fényképes önéletrajz, részletes szakmai életút, iskolai és szakmai végzettséget tanúsító okiratok 
másolata; 

– érvényes mőködési engedély, erkölcsi bizonyítvány, érvényes MOK tagsági igazolvány 
másolata; 

– a vezetésre vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléssel; 

– felhatalmazás, hogy a pályázatot elbíráló bizottság tagjai a pályázati anyagba betekinthessenek; 

– nyilatkozat, hogy jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségének eleget 
tesz. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Soós Ágnes fıigazgató fıorvos nyújt a 
06 (1) 4886-111-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az Országos Sportegészségügyi Intézet címére történı megküldésével 
(1123 Budapest, Alkotás utca 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplı azonosító számot: 55/2011, valamint a beosztás megnevezését: „Orvosigazgató”. 

– elektronikus úton Dr. Soós Ágnes fıigazgató fıorvos részére a foig@osei.hu e-mail címen 
keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február 10. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.osei.hu. 
        

*** 
        

Felsı-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Felsı-Répcementi Egészségügyi Közintézet 



intézetvezetı (magasabb vezetı) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, 2012. március 1. napjától 
2012. december 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Vas megye, 9737 Bük, Eötvös utca 2. 

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

Az intézményvezetı – a közalkalmazotti jogviszonyban ellátott orvosi (beleérve az orvosi 
ügyeleti feladatok ellátását is) feladatai mellett – vezeti az intézményt, felelıs az intézmény 
szakszerő, törvényes mőködéséért és a takarékos gazdálkodásáért. Tervezi, szervezi, irányítja és 
ellenırzi az intézmény szakmai (gyógyító, gyógyító-megelızı munka) mőködését, a folyamatos 
betegellátás biztosítását, a szakmai tevékenységek összehangolását. Gyakorolja a munkáltatói 
jogokat, biztosítja az intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

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

Pályázati feltételek: 

– egyetemi szintő végzettség (orvostudományi vagy egyéb); 

– egészségügyi (szak)menedzseri vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési 
szakon szerzett képesítés; 

– legalább 5 év vezetıi tapasztalat; 

– büntetlen elıélet, 

– magasabb vezetıi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll 
vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı. 

Elınyt jelent: 

– egyetemi szintő végzettség (orvostudományi); 

– német nyelvbıl alapfokú „A” típusú általános nyelvvizsga, alap szintő nyelvtudás; 

– „B” kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 



– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 1. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király Árpád elnök és dr. Pupp Ákos 
munkaszervezet-vezetı nyújt, a 06 (94) 358-031-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Felsı-Répcementi Többcélú 
Kistérségi Társulás címére történı megküldésével (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.) Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 75-3/2011, valamint a 
munkakör megnevezését: „Egészségügyi Közintézet Intézetvezetı”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázatokat – a jogszabályban elıírt 
véleményezési eljárás lefolytatása után – a benyújtási határidıt követı elsı ülésen a Felsı-
Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– A Felsı-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás honlapja: http://csepregikisterseg.hu/ – 2011. 
november 28.; 

– www.kozigallas.gov.hu. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idıpontja: 2011. december. 

A pályázati kiírás közzétevıje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel. 
        

*** 
        

Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Dunakeszi Város 
Önkormányzatának Szakorvosi Rendelıintézete intézményvezetı (magasabb vezetı) 



munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, 2012. február 1-jétıl 2017. 
január 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2120 Dunakeszi, Fı út 75–81. 

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

Dunakeszi Város Önkormányzata Szakorvosi Rendelıintézete intézményvezetıi feladatainak 
ellátása, melynek keretében azintézményvezetı felelıs az Alapító Okirat szerinti 
alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért. Felelıs az intézmény orvos-
szakmai tevékenységének tervezésért, szervezéséért, vezetésért, irányításáért és ellenırzéséért. 
Felelıs azintézmény használatában lévı önkormányzati vagyon rendeltetésszerő igénybevételéért, 
megırzéséért és a jogszabályokban elıírtak szerinti kezeléséért. 

Felelıs az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerőség, hatékonyság és a gazdaságosság 
követelményeinek érvényesítéséért. Felelıs az intézménynek a hatályos jogszabályokban, a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatban, az intézmény fenntartójának határozataiban és a szakmai 
követelményekben meghatározottak szerinti folyamatos, biztonságos és gazdaságos 
mőködtetéséért. Felelıs az intézmény szakmai, gazdasági és mőködési terveinek, szabályzatainak 
elkészítéséért és végrehajtásáért. Felelıs mindazért, amit jogszabály az intézményvezetı 
kizárólagos hatáskörébe utal. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény közalkalmazottai 
felett. 

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. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintő végzettség; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítés; 

– „B” kategóriás jogosítvány; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– büntetlen elıélet; 

– cselekvıképesség; 

– 5 év vezetıi tapasztalat. 



A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– 5 év feletti magasabb vezetıi tapasztalat; 

– szakorvosi végzettség, vagy felsıfokú gazdasági végzettség; 

– helyismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai, gazdasági program; 

– büntetlen elıéletet igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok egyszerő másolatai; 

– vezetıi, magasabb vezetıi gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggı kezeléséhez hozzájárul; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagát az eljárásban részt vevık megismerhetik, 
abba beletekinthetnek; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e a pályázat nyilvános testületi ülésen történı 
tárgyalásához; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvıképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság 
alatt; 

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 2. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cs. Bíró Attila Szociális, Egészségügyi és 
Gyámhivatali osztályvezetı nyújt, a 06 (27) 542-800-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete címére történı megküldésével (2120 Dunakeszi, Fı út 25. 
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: K-XVI-
910/2011, valamint a munkakör megnevezését: „Intézményvezetı”. Személyesen: Varga Ildikó – 
Iktató iroda, Pest megye, 2120 Dunakeszi, Fı út 25. 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat 2012. január 31-ig – tekintettel a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésére, valamint a 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet  
4. §-ában foglaltakra – Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.dunakeszi.hu – 2011. november 28.; 

– Dunakeszi Kábeltévé – 2011. november 28. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: határozatlan idejő közalkalmazotti 
jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén- a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap 
próbaidı kikötésével. 

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

*** 
        

Kemenesaljai Egyesített Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet Kemenesaljai Egyesített Kórház Pszichiátriai Rehabilitációs 
Osztály, Intaháza osztályvezetı fıorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozatlan idıre szól. 

A munkavégzés helye: 

Vas megye, 9551 Mesteri – Intaháza, Intaháza utca. 

Vas megye, 9500 Celldömölk, Kossuth Lajos utca 5. 

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

Osztályvezetı fıorvosi munkakör ellátása az intézmény pszichiátriai rehabilitációs osztályán. Az 
intézményhez tartozó  
pszichiátriai betegek szociális otthona igazgatói feladatainak ellátása. Részvétel az osztály 
ügyeleti munkájában. 

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



irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, pszichiáter szakorvos; 

– pszichiátriai rehabilitációs osztályon szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások); 

– „B” kategóriás jogosítvány; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– munkaterápiában megszerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– kreativitás, nyitottság az új szakmai lehetıségek alkalmazására; 

– közösségi pszichiátria iránti elkötelezettség. 

Elvárt kompetenciák: 

– kiváló szintő vezetıi; 

– kiváló szintő közösségi. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai; 

– érvényes mőködési nyilvántartásról szóló igazolás másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a kikérését igazoló szelvény 
másolata; 

– vezetıi elképzelések (szakmai és menedzsment jellegő); 

– 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. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  

A munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Farkas Péter Imre fıigazgató nyújt a 
06 (95) 420-004/104-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kemenesaljai Egyesített 
Kórház címére történı megküldésével (9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot:             7-302/2011      , valamint a 
munkakör megnevezését: pszichiáter fıorvos, 

elektronikus úton dr. Farkas Péter Imre fıigazgató részére a titkarsag@korhazcelldomolk.hu e-
mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a döntés elıtt a beérkezett pályázatokkal 
kapcsolatosan a munkáltató kikéri az illetékes Szakmai Kollégium véleményét. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– az intézmény honlapján. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázatokat Dr. Farkas Péter Imre fıigazgatónak kérjük címezni. 

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

*** 
        

Mór Városi Önkormányzat Képviselı-testülete (8060 Mór,  Szt. István tér 6.) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet Mór Városi 
Kórház-Rendelıintézet fıigazgató (magasabb vezetı) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A vezetıi megbízás idıtartama:  a vezetıi megbízás 5 év határozott idıre, 2012. április 1-jétıl–
2017. március 31-ig szól.  
A magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı. 

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8060 Mór, Kórház utca 21. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: a fıigazgató 
vezeti az intézményt, felelıs az intézmény szakszerő, törvényes mőködéséért, és takarékos 
gazdálkodásáért. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenırzi az intézmény szakmai (gyógyító, 



gyógyító-megelızı munka) mőködését, a folyamatos betegellátás biztosítását, a szakmai 
tevékenységek összehangolását. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, biztosítja az intézmény 
mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

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

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintő végzettség; 

– egészségügyi szakmenedzseri képesítés [13/2002. (III. 28.) EüM rend. 1. § (1) bekezdés b) 
pont]; 

– egészségügyi ellátás területén 5 év feletti vezetıi tapasztalat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló okiratok másolata; 

– 5 évre szóló vezetési program és fejlesztési elképzelések kifejtése, az üresen álló belgyógyászati 
tömb hasznosítására vonatkozó elképzelések; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggı kezeléséhez  
hozzájárul, illetve, hogy nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti határidıben vagyonnyilatkozatot tesz. 

A beosztás betölthetıségének idıpontja:  a beosztás 2012. április 1. napjától tölthetı be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fenyves Péter polgármester nyújt a 06 
(22) 560-802-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatot Fenyves Péter polgármester 
részére Mór Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére kell megküldeni (8060 Mór, 
Szent István tér 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Kórház fıigazgatói pályázat”. A pályázatot 
elektronikus formában is kérjük mellékelni. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 30. 
        



*** 
        

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyőlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot 
hirdet az Egészségügyi Alapellátási Intézmény (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.) intézményvezetı 
(magasabb vezetı) álláshelyének teljes munkaidıben történı betöltésére. 

Az intézményvezetı által ellátandó lényeges feladatok: 

Az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok végrehajtása. 

Az intézmény gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása, 
ellenırzése. 

Az intézmény fenntartó által meghatározott céljainak megfelelı, jogszerő mőködésének 
biztosítása. 

Az egészségügyi alapellátáshoz tartozó szolgálatok munkájának koordinálása, szervezése, 
diagnosztikai és terápiás eszközparkja fejlesztésének irányítása. 

Foglakoztatás jellege: 

Teljes munkaidıs közalkalmazotti jogviszony. Magasabb vezetı megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı. A közalkalmazotti munkakörben a kinevezés 
határozatlan idıre, a vezetıi megbízás 5 évig tartó határozott idıre, 2012. március 1. naptól 2017. 
február 28. napjáig történik. A közalkalmazotti kinevezésben 4 hónap próbaidı kerül kikötésre. 

Pályázati feltételek: 

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettség; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment (szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett) képesítés, valamint; 

– legalább ötéves vezetıi gyakorlat; 

– büntetlen elıélet, 

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkezı, illetve bevándorolt vagy letelepedett; 

[A 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a fenntartó felmentést adhat a 
vezetıi gyakorlat megléte alól, illetıleg az egészségügyi (szak)menedzseri képesítési vagy 
egészségügyi menedzsment (szakirányú továbbképzési szakon szerzett) képesítési feltétel alól, 
abban az esetben, ha a pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek – a kinevezés 
(megbízatás) adásától számított – öt éven belül történı megszerzését.] 

(A pályázat kiírója a pályázati határidı leteltét követıen az erkölcsi bizonyítvány 
kivételével hiánypótlási lehetıséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésıbb a 



véleményezı bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.) 

A pályázathoz csatolni kell: 

– 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely tartalmazza azt is, hogy 
a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (amennyiben nem áll rendelkezésre, akkor 
annak megigénylésérıl szóló igazolás); 

– egyetemi oklevél és menedzseri képesítés közjegyzı által hitelesített másolatát; 

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát; 

– szakmai és vezetıi gyakorlat hitelt érdemlı igazolását, 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati eljárás során az elıkészítı bizottsági üléseken és 
a döntéshozó Közgyőlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történı tárgyalásához 
hozzájárul-e; 

– nyilatkozatot arról, hogy a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható vagy bizalmasan 
kezelendı oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevık ismerhetik meg; 

– hozzájárulást a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggı kezelésérıl, 

– nyilatkozatot, hogy az álláshely elnyerése esetén a 2007. évi CLII. törvény szerinti 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz. 

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: 2012. január 27. 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történı közzététel napja: 2011. december 
27. 

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatokat írásban, zárt borítékban és egy 
példányban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 
7.) az alábbi megjelöléssel ellátva kell benyújtani: „Egészségügyi Alapellátási Intézmény 
intézményvezetıi pályázat” 

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a Kjt. és a Kjt. Vhr. elıírásainak 
megfelelıen. A pályázatokat a megbízási, illetve munkáltatói jogkör gyakorlója által összehívott 
bizottság véleményezi. A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelı pályázókat személyesen 
hallgatja meg, a kinevezésrıl Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyőlése, mint munkáltató 
dönt, amelynek eredményérıl valamennyi pályázó írásban értesítést kap. 

A pályázati elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követı elsı 
közgyőlési ülés. 



A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetı Cseresnyés Péter polgármestertıl (8800 
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Telefon: 06 (93) 500-708. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyőlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa. 
        

*** 
        

Pápa Város Önkormányzatának Képviselıtestülete pályázatot hirdet a Gróf Esterházy Kórház 
és Rendelıintézeti Szakrendelı (Pápa, Jókai u. 5–9.) fıigazgatói (magasabb vezetıi munkakör) 
feladatainak munkaviszony keretében történı ellátására. 

A munkakör legkorábban 2012. január 25-tıl tölthetı be. 

A munkakörébe tartozó lényeges feladatok: 

– vezeti az intézményt, felelıs az intézmény szakszerő, törvényes mőködéséért, a takarékos 
gazdálkodásért, 

– tervezi, szervezi, irányítja és ellenırzi az intézmény szakmai (gyógyító, gyógyító-megelızı 
munka) mőködését, a folyamatos betegellátás biztosítását, a szakmai tevékenységek 
összehangolását, 

– magasabb vezetıi megbízásához kapcsolódóan a gyógyintézetek mőködési rendjérıl, illetve 
szakmai vezetı testületérıl szóló 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet 9. §-a alapján gyakorolja a 
munkáltatói jogokat és egyéb a rendeletben meghatározott feladatokat, 

– biztosítja az intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket; 

– ellátja az intézmény hatályos Szervezeti és Mőködési Szabályzatában meghatározott 
feladatokat. 

A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre – 2017. január 31-ig – szól. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidejő. 

A vezetıi megbízás feltétele: 

– a gyógyintézetek vezetıjének és vezetıhelyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint a 
vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) 
EüM rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott végzettség és szakképzettség; 

– legalább ötéves vezetıi gyakorlat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség; 

– büntetlen elıélet; 



– cselekvıképesség. 

Illetmény és egyéb juttatások: a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. tv. vezetı 
állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával, megegyezés szerint. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolatát; 

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát; 

– a beosztás ellátásához kapcsolódó szakmai elképzeléseit; 

– nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz; 

– nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázata nyilvános tárgyalásához 
hozzájárul; 

A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetıséget nem biztosít. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 15. 

A pályázat benyújtásának helye: Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere, 8500 Pápa, Fı 
u. 12. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– személyesen a fent megjelölt helyen, vagy 

– postai úton, zárt borítékban „pályázat fıigazgatói állásra” megjelöléssel 1 példányban. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: soron következı Képviselıtestületi ülés. 

A pályázat benyújtásával kapcsolatosan további információkat Benecz Rita, Pápa Város 
Polgármesteri Hivatala Szociális és Egészségügyi Osztályának vezetıje nyújt a (89) 515-021-es 
telefonszámon. 
        

*** 
        

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–7.) 



felvételt hirdet Fül-Orr -Gége Osztály osztályvezetıi beosztás ellátására. 

Az osztályvezetıi beosztás ellátására vonatkozó megbízással egyidejőleg fül-orr-gégész 
szakorvosi munkakörbe kinevezhetı. 

Munkaköri feladatok:  

– jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelı munkavégzés 
a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. 

A megbízással ellátandó feladatok: 

– Fül-orr-gége osztály és a hozzá tartozó járóbeteg-szakrendelés vezetése és orvosszakmai 
irányítása. 

A jelentkezés feltétele: 

– orvosi diploma; 

– fül-orr-gége szakorvosi képesítés; 

– szakvizsga után legalább 5 éves gyakorlat. 

A pályázathoz csatolandó: 

– személyes adatok; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okiratok fénymásolata; 

– vezetıi koncepció; 

– tudományos tevékenység jegyzéke; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata; 

– mőködési nyilvántartásról másolat; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglalt adatok közölhetık harmadik személlyel és 
a jelentkezésben foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 

Az állás a benyújtott pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı. 

Bérezés és lakhatás támogatása megbeszélés szerint. 

Pályázati határidı: 2012. január 21., a Kormányzati Személyügyi portálon a pályázat 



publikálásra kerül 2011. december 25-én. 

A pályázatot a fenti címen dr. Muth Lajos fıigazgató fıorvos részére lehet benyújtani. 
        

*** 
        

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet a Tiszaújváros 
Városi Rendelıintézet (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11–13.) fıigazgatói (magasabb 
vezetı) beosztás ellátására. 

A megbízás idıtartama: 5 év. 

A megbízás kezdı napja: 2012. március 1. 

Megszőnésének idıpontja: 2017. február 28. 

A vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése és irányítása. A 
költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek 
biztosításáról, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról, és az intézmény által nyújtott 
szolgáltatások ellenırzésérıl. 

Az intézmény alkalmazottai felett munkáltatói jogokat gyakorol (a gazdasági igazgató-helyettes 
felett egyéb munkáltatói jogokat). Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, a különbözı szakmai 
szervezetekkel, és intézményekkel. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintő végzettség; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítés; 

– legalább ötéves vezetıi gyakorlat; 

– büntetlen elıélet; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása; 

– magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı. 

A betöltendı közalkalmazotti munkakör:  a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének 
megfelelıen kerül megállapításra. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a vezetıi pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 



évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtását meghatározó 356/2008. (XII. 31.) Korm. 
rendelet rendelkezései az irányadóak. 

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások: 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzı által hitelesített másolatai; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány; 

– nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. évi CLII. törvény 
szerint elıírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalásáról; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul; 

– a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban részt vevık a teljes 
pályázati anyagba betekinthessenek; 

– nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történı 
tárgyalásáról. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 26. A Nemzeti Közigazgatási Intézet 
honlapján történı megjelenés idıpontja: 2011. szeptember 26. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázat Tiszaújváros Város Önkormányzata 
Polgármesteréhez történı megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a „Tiszaújváros Városi Rendelıintézet fıigazgatói pályázata” szöveget. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálására a pályázati határidı lejártát 
követı elsı Képviselı-testületi ülésen, 2012. február 23-án kerül sor. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott 
bizottság véleményezi.  
A bizottság tagjai a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 
személyek. 

Az állás 2012. március 1-jétıl tölthetı be. 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetı: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatalának 
Intézményi, Szociális és Sport Iroda irodavezetıjétıl (06-49/548-060). 
        

*** 
        

Zala Megyei Kórház fıigazgatója (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1.) pályázatot hirdet a 



Sürgısségi Osztályra osztályvezetı fıorvosi állás betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– sürgısségi orvostan szakorvosi vizsga vagy sürgısségi orvostan szakorvosi képzésben való 
részvétel vállalása. 

Elınyt jelent: 

– aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsga. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– vezetıi elképzelések; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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

A pályázat benyújtása: a megjelenést követı 30 napon belül dr. Csidei Irén fıigazgató részére, a 
Zala Megyei Kórház címére (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1.). 

Bérezés: megegyezés szerinti kiemelt bérezés. 

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 
mőködı 

Bır- és nemibeteg szakrendelésre bır- és nemibeteg szakorvosi munkakör. 

Fül-orr-gége szakrendelésre fül-orr-gégész szakorvosi munkakör. 

Reumatológia szakrendelésre reumatológus szakorvos, valamint 

Nıgyógyász szakrendelésre nıgyógyász szakorvos munkakör betöltésére. 



Pályázati feltételek: 

– 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, illetve a vezetıi megbízással járó 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 elsıdleges közzételének helye a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja. A 
KÖZIGÁLLÁS publikálás dátuma: 2011. december 15. 
        

*** 
        

Pestszentlırinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. 
(1183 Budapest, Thököly út 3.) ügyvezetı igazgatója pályázatot hirdet teljes állású gyermek 
háziorvos és gyermek fogorvosi munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek gyermek háziorvos: 

– gyermek háziorvosi szakvizsga; 

– büntetlen elıélet. 

Feladat: 

– XVIII. kerületi gyermek háziorvosi körzet ellátása privatizált formában. 

A jelentkezéshez csatolandó: 

– szakmai önéletrajz; 

– a végzettséget igazoló okiratok másolata. 

Pályázati feltételek gyermek fogorvos: 

– gyermek fogorvosi szakvizsga; 

– büntetlen elıélet. 

Feladat: 

– XVIII. kerületi gyermek fogorvosi körzet ellátása privatizált vagy alkalmazotti formában. 

A jelentkezéshez csatolandó: 



– szakmai önéletrajz; 

– a végzettséget igazoló okiratok másolata. 

A jelentkezési anyagokat dr. Szebényi Attila orvosigazgató részére kell benyújtani a következı 
elérhetıségeken: 

Cím: 1183 Budapest, Thökölyi út 3., e-mail: titkarsag@18euszolg.hu. T.: 06 (1) 297-1210/175. 
        

Baranya megye 
        

Kölked Község Képviselı-testülete pályázatot hirdet háziorvosi, iskola-egészségügyi és ifjúság-
egészségügyi ellátással, háziorvosi tevékenység vállalkozási formában való ellátására (vegyes 
háziorvosi körzet). Minden típusú megoldás érdekli az önkormányzatot. 

A pályázat feltétele a képesítési és egyéb feltételek megléte. 

Pályázathoz csatolni kell: 

– szakmai önéletrajzot; 

– diploma, szakképesítés hiteles másolatait. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követı 15 nap. 

Bıvebb információ kérhetı: Martényi János polgármestertıl a 06 (69) 384-181-es 
telefonszámon. 

Pályázatot Kölked Község Polgármestere címre kell benyújtani. 7717 Kölked, II. Lajos u. 12. 
        

*** 
        
Pécs M.j.V. 
7621 Pécs, 
Széchenyi tér 
1. 

1. számú házi  
gyermekorvosi 
körzet 
házi 
gyermekorvos 
területi ellátási 
kötelezettséggel 

– a házi gyermekorvosi  
tev.-re vonatkozó hatályos 
jogszabályokban elıírt v., 
szk. megléte, 
mindkettıhöz: 
– büntetlen elıélet, 
– a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi 
tev.-rıl szóló 4/2000. (II. 25.) 
EüM rend. szerinti 
képesítésrıl, valamint 
– a háziorvosi mőködtetési 
jog megszerzésérıl  
és visszavonásáról szóló 
18/2000. (II. 25.) Korm. 
rend.-ben elıírt egyéb 
feltételekrıl szóló igazolások, 

– pályázatok benyújtása: 
Pécs M.j.V. Ö. 
polgármestere részére (7621 
Pécs, Széchenyi tér 1.) zárt 
borítékban, „Pályázat  
a pécsi 1. számú házi  
gyermekorvosi körzet 
területi ellátási 
kötelezettségének ellátására” 
megjelöléssel  
egy eredeti és egy 
másodpéldányban, 
mindkettıhöz: 
– h: a megjelenéstıl 
számított 30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követı 
Képv.-test. ülés, 



– az eü. szolgáltatások  
nyújtásához szükséges sz. 
minimumfeltételekrıl szóló 
60/2003. (X. 20.) ESzCsM 
rend.-ben meghatározott 
személyi és tárgyi  
minimumfeltételek megléte, 
– cs: sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– a v.-et igazoló okiratok 
másolata, 
– a Népegészségügyi  
Szakigazgatási Szerv által 
kiadott mőködtetési  
engedélyt 

– sikeres pályázat esetén  
az Ö. önálló orvosi tev.  
végzésérıl megbízási  
szerzıdést köt, mely  
határozatlan idıre szól, 
– a szerzıdéskötés várható 
idıpontja: a pályázat  
elbírálását követı  
hónap 1. napja, 
– a pályázattal kapcsolatban 
információ kérhetı Pécs 
M.j.V. P.H. Humán 
Fıosztály munkatársától, dr. 
Gáspár Jenıtıl (7621 Pécs, 
Széchenyi tér 1.) 
– t: 06 (72) 533-935 

        
  8. számú 

háziorvosi  
körzet 

háziorvos 

területi ellátási  
kötelezettséggel 

– a háziorvosi tev.-re  
vonatkozó hatályos  
jogszabályokban elıírt v., 
szk. megléte, 

– pályázatok benyújtása: 
Pécs M.j.V. Ö. 
polgármestere részére (7621 
Pécs,  
Széchenyi tér 1.) zárt 
borítékban, „Pályázat  
a pécsi 8. számú háziorvosi 
körzet területi ellátási  
kötelezettségének ellátására” 
megjelöléssel egy eredeti  
és egy másodpéldányban 

        
Bács-Kiskun megye 

        
Békés megye 

        
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

        
Csongrád megye 

        
Fejér megye 

        
Gyır-Moson-Sopron megye 

        
Hajdú-Bihar megye 

        
Heves megye 

        
Jász-Nagykun-Szolnok megye 

        
Komárom-Esztergom megye 



        

A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház fıigazgatója pályázatot 
hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthetı álláshelyekre az alábbi területre: 

Aktív Fekvıbeteg Osztályára: 

belgyógyász, belgyógyász-kardiológus, belgyógyász-gastroenterológus, idegsebész, fül-orr-
gégész, szülész-nıgyógyász, traumatológus, neurológus szakorvosok részére, továbbá 
aneszteziológus szakorvos részére határozott idıre. 

Krónikus Fekvıbeteg Osztályára: 

tüdıgyógyász, neurológus, belgyógyász vagy gerontológus szakorvosok részére. 

Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: 

radiológus szakorvos részére. 

Az alábbi állások munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban is betölthetık 
(szabadfoglalkozás, vagy vállalkozás): 

gyermeksebész    heti 6 órában 

szájsebész    heti 18 órában 

Valamennyi pályázathoz: 

Bérezés: Kjt. illetve megegyezés szerint. 

Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelı 
szakorvosi tevékenység végzése. 

A pályázatokra elsısorban szakorvosok jelentkezését várjuk, de jelentkezhetnek szakvizsga elıtt 
állók is. 

A jelentkezéshez csatolandók: 

– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– mőködési nyilvántartás érvényesítésérıl szóló határozat; 

– mőködési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 

– kamarai tagság igazolása; 

– OONYI könyv másolata 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi); 



– részletes szakmai önéletrajz; 

– elıadások, publikációk listája; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevık betekintési jogához. 

Jelentkezési határidı: 2012. január 16. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidıt követı 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követıen azonnal betölthetı. 

A pályázati felhívás a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) (korábban: KSZK) honlapján is 
megtekinthetı 2011.  
december 20-tól. 

Garzon házban férıhelyet biztosítunk. 

A pályázati anyagot a Fıigazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal 
együtt) dr. Fain András orvos igazgatóhoz 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 
        

Somogy megye 
        

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
        

Tolna megye 
        

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–7.) 
szakvizsgázott vagy szakvizsga elıtt álló orvosok részére pályázatot hirdet az alábbi osztályokra: 

Pszichiátria 

Pszichiátria Rehab. (pszichiátria, de más szakképesítés is) 

Fül-orr-gége 

Sebészet 

Reumatológia 



Tüdıgyógyászat 

Krónikus belgyógyászat 

Belgyógyászat (Gasztroenterológia) 

Radiológia (szakorvos) 

Onkológia (onkológia, de más szakképesítés is) 

Ortopéd-Traumatológia (Traumatológiai osztály) 

Patológia 

Szülészet-nıgyógyászat 

Mozgásszervi Rehabilitáció 

SBO (oxyológia és sürgısségi orvostan szakvizsgával rendelkezık elınyben, de jelentkezhetnek 
szakorvosjelöltek is). 

Munkaköri feladatok:  

– jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciáinak megfelelı munkavégzés 
a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma. 

A pályázathoz csatolandó: 

– személyes adatok; 

– végzettséget igazoló okiratok fénymásolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata; 

– mőködési nyilvántartásáról másolat; 

– MOK tagságról igazolás; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázat közölhetı harmadik személlyel és a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 

Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) (korábban KSZK) honlapon az álláshirdetés publikálásra 
került 2011. november 25. napján. Az állások a benyújtott pályázatok elbírálását követıen 



azonnal betölthetık. Elsı és ráépített szakvizsga megszerzése támogatott. 

Bérezés Kjt. alapján. 

Pályázatokat a fenti címre dr. Muth Lajos fıigazgató-fıorvos részére kell benyújtani. 
        

Vas megye 
        

Veszprém megye 
        

Csetény Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (8417 Csetény, Törekvés u. 30.) 
pályázati hirdetménye. 

Munkahely:  8717 Csetény, Törekvés u. 22. Fogorvosi rendelı. 

Munkakör megnevezése: fogszakorvos, területi alapellátási kötelezettség Csetény-Jásd-Szápár 
települések részére, amelyhez hozzátartozik az intézményi iskolafogászat is. 

A feladatellátás vállalkozásban (mőködési engedély meglétével) vagy közalkalmazotti 
jogviszonyban történhet. 

Pályázati feltételek: 4/2000. (II. 25.) EüM rend. szerinti képesítés és az ott leírt egyéb feltételek 
megléte; 

– vállalkozás esetén mőködtetési jog engedélyezésének igazolása; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

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

– elınyt jelenthet a szakmai gyakorlati idı mértéke. 

Egyéb információk: 

– pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstıl számított 30. nap; 

– az elbírálás a beadási határidı lejártát követı Képviselı-testületi ülésen; 

– szolgálati lakás szükség esetén biztosítható; 

– pályázat benyújtása Albert Mihály polgármesterhez (8417 Csetény, Rákóczi u. 30.); 

– érdeklıdni lehet Albert polgármestertıl munkaidıben a 06 (88) 485-014-es telefonszámon. 
        



Zala megye 

Pályázati hirdetmények gyógyszerészi, gyógyszertári asszisztensi állásokra 

A pályázatot meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és 
munkakör  
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        

A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház fıigazgatója pályázatot 
hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthetı álláshelyekre az alábbi területre: 

szakgyógyszerész 

Pályázati feltétel: 

– gyógyszerész diploma 

– szakgyógyszerész végzettség 

Bérezés: Kjt. illetve megegyezés szerint. 

Feladata: manuális készítmények elıállítása, gyári gyógyszerek megrendelése, bevételezése és 
kiadása az osztályoknak.  
Az intézményben citosztatikus keverékinfúzió elıállítása történik a gyógyszertár keretein belül. 
Alkalomszerően ebben a tevékenységben is részt kell vennie az állást elnyerı gyógyszerésznek. 

A jelentkezéshez csatolandók: 

– végzettséget igazoló okmányok másolata, 

– mőködési nyilvántartás érvényesítésérıl szóló határozat, 

– GYONY-ba történt felvétel igazolása 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi) 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevık betekintési jogához. 

Jelentkezési határidı: 2012. január 16. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidıt követı 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követıen azonnal betölthetı. 

A pályázati felhívás a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) (korábban: KSZK) honlapján is 
megtekinthetı 2011. december 20-tól. 



Garzon házban férıhelyet biztosítunk. 

A pályázati anyagot a Fıigazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal 
együtt) dr. Fain András orvos-igazgatóhoz kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 
77.). Telefon: 06-34/515-470. 

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

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 

        

Budapest Fıváros IV. ker. Újpest Önkormányzata (1041 Budapest, István út 14., t.: 231-3101) 
pályázatot hirdet Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye (címe: 
1042 Budapest, Deák F. u. 93.) gazdasági vezetıi (magasabb vezetı) beosztás ellátására. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a gazdasági szervezet irányítása, ellenırzése, 
munkájának megszervezése.  
A költségvetési szerv költségvetésének elıirányzatai tekintetében a gazdálkodással, 
könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok, a költségvetési szerv 
mőködtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a 
beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatok ellátása. 
Kötelezettségvállalás ellenjegyzése, érvényesítése, az utalvány ellenjegyzése. Gazdasági 
intézkedéseket hoz. 

Pályázati feltételek: 

– a felsıoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség vagy 

– a felsıoktatásban szerzett egyéb végzettség, szakképzettség és emellett legalább államháztartási 
mérlegképes könyvelıi képesítés; 

– szerepelnie kell a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény 151. §-ának (3) bekezdése szerinti 
nyilvántartásban és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel; 

– legalább 5 éves – önálló költségvetési szervnél szerzett – vezetıi gyakorlat; 

– büntetlen elıélet; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség; 

– a magasabb vezetıi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhetı. 

Illetmény:  az 1992. XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók. 



A pályázathoz csatolni kell: 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– szakmai programot; 

– motivációs levelet; 

– a képesítést igazoló okiratokat, illetve azok másolatát, valamint az elıírt vezetıi gyakorlatot 
igazoló okmányok másolatát; 

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul; 

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvıképességet kizáró vagy korlátozó 
gondnokság alatt. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idıre 
szól. 

A vezetıi megbízás idıtartama:  5 év (2012. február 1.–2017. január 31.). 

Az álláshellyel betölthetı: 2012. február 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 16. 

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán 
történı közzététel napja: 2011. december 17. 

A pályázat benyújtásának formája és helye: a pályázatot írásban, a csatolt mellékletekkel 
együtt a Budapest Fıváros  
IV. kerület Újpesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztályának címezve kell 
benyújtani (1041 Budapest, István út 14.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Molnár Andrea nyújt a 06 (1) 231-3143-as 
telefonszámon. 

Megjegyzés: a pályázat elbírálása a Kjt. és a vonatkozó kormányrendeletek alapján történik. Az a 
pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidı lejártakor – megfelel a 
jogszabályi elıírásoknak és a pályázati kiírásnak. 
 


