
Általános tudnivalók 

2012. EüK. 1. szám pályázati felhívás  

(hatályos: 2012.01.13 - ) 

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 
Oktató K. 
DE OEC 
Oktató K.-a 
fıig. fıorvosa 
9400 Sopron, 
Gyıri u. 15. 

Röntgen  
és 
izotópdiagnosztikai 
O. 
radiológus szakorvos 
(2) 
rezidens 

– általános orv. d., 
– radiológus szk., 
– eü. alkalmasság, 
– büntetlen elıélet, 
– cs: részletes sz.ö. 
– iskolai v.-et, szk.-t 
igazoló okiratok 
másolata, 
– amennyiben van tud. 
fokozat, arról szóló 
igazolás, 
– tud. publikációk és 
egyéb prezentációk 
jegyzéke, 
– OONYI 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 

– 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  
Prof. Dr. Baranyai Tibor 
fıig. fıorvostól lehet kérni  
a 06 (99) 312-120/412-es 
telefonszámon, 
– a pályázat bıvebb 
közzétételének helye: 
www.kozigallas.hu, 
www.sopronkorhaz.hu 



anyagot megismerhetik 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi 
és orvosvezetıi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és 
munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        

Az Országos Onkológiai Intézet (1122 Budapest, Ráth György u. 7–9.) fıigazgató fıorvosa 
pályázatot hirdet Aneszteziológiai és Intenzív Therapias Osztály osztályvezetı fıorvosi 
állására. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Az osztályvezetı fıorvosi megbízás határozott idıre, 5 évre szól. 

Feladata: a fekvı- és járóbeteg-szakellátás orvos szakmai irányítása. 

Illetmény:  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) szabályai 
szerint. 

Pályázati feltételek: 

– aneszteziológiai-intenzív therapia szakvizsga; 

– klinikai onkológiai szakvizsga; 

– tudományos fokozat; 

– angol nyelv társalgási szintő ismerete; 

– mőködési nyilvántartásba vételrıl szóló igazolás; 

– MOK tagságról szóló igazolás; 

– legalább 3 éves vezetıi gyakorlat. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; 

– tudományos tevékenység jegyzéke; 

– 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 



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

Pályázati határidı: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (www.kozigallas.gov.hu) 
megjelent hirdetésben meghatározottak szerint. A hirdetés megjelent 2012. január 2-án. Pályázati 
határidı: 2012. január 30. 

Az állás betölthetı 2012. március 1-jétıl. 

A pályázatokat az Országos Onkológiai Intézet fıigazgató fıorvosának kell benyújtani. 
        

*** 
        

A Fıvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) fıigazgató 
fıorvosa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Neurológia (stroke) Rehabilitációs Osztály osztályvezetı 
fıorvos beosztás ellátására határozatlan idejő közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott 
idıre szóló vezetıi megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Osztályon fekvı betegek rehabilitációs 
tervének összeállítása, szakmai tervezése, szervezése, irányítása és ellenırzése. 

Pályázati feltétel: 

– neurológiai szakvizsga; 

– rehabilitáció szakorvosi végzettség; 

– az elsı szakvizsga megszerzése után legalább 10 év szakorvosi tevékenység; 

– legalább 5 éves vezetıi gyakorlat; 

– büntetlen elıélet. 

Elınyt jelent: 

– tudományos fokozat. 

A pályázathoz csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is); 

– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– szakmai, vezetıi koncepció; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– határozat a mőködési nyilvántartásba vételrıl; 



– nyilatkozat, hogy a személyes adatokat az elbírálásban részt vevık megismerhetik. 

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

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

A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követı 21 napon belül. 

Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követıen azonnal. 

A pályázatot dr. Bedros J. Róbert Ph.D. c. egyetemi docens, fıigazgató fıorvos, fıtanácsos 
részére kell benyújtani. 

Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16. 
        

*** 
        

Gyál Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázati felhívása a Városi Egészségügyi 
Központ magasabb vezetıi állás betöltésére. 

Közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Közalkalmazotti jogviszony kezdete: 2012. március 1. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidıs, heti 20 óra 

A vezetıi megbízás idıtartama:  2012. március 1.-2017. február 28-ig. 

A közalkalmazott által betöltendı munkakör:  intézményvezetı. 

A munkavégzés helye: 2360 Gyál, József Attila u. 1. 

Bérezés: a Kjt szerint. 

Az intézmény jogállása, jogköre, jogi személyisége: önálló jogi személy, gazdálkodási jogköre: 
önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, a pénzügyi, gazdálkodási, valamint 
számviteli feladatait – együttmőködési megállapodás alapján – a Polgármesteri Hivatal látja el. 

Az intézmény tevékenységi köre: egészségügyi alapellátás (az alapellátást háziorvosokkal kötött 
megbízási szerzıdés útján biztosítja az önkormányzat), szakorvosi ellátás (kórházzal létrejött 
szerzıdésben foglaltak szerint kihelyezett telephelyként mőködik). 

A magasabb vezetı munkakörébe tartozó lényeges feladatok: 

Tervezi, szervezi, irányítja és ellenırzi az intézmény szakmai és gazdasági mőködésének 
valamennyi területét, gyakorolja  
a munkáltatói jogokat, ellátja az intézmény mőködését érintı jogszabályokban, önkormányzati 
rendeletekben, és döntésekben a vezetı részére elıírt feladatokat, elkészíti az intézmény 
kötelezıen elıírt szabályzatait, felel a személyügyi feladatok ellátásáért, szakmai együttmőködés 



a privát praxisokkal, felel az OEP szerzıdésének megkötéséért, folyamatosan értékeli a vezetés, a 
szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját. 

A megbízás feltételei: 

– orvostudományi (vagy egyéb) egyetemi szintő végzettség; 

– büntetlen elıélet; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– egészségügyi (szak)menedzseri vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési 
szakon szerzett képesítés; ha ez nincs meg, a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy 5 éven 
belül megszerzi; 

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

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– önéletrajz, szakmai életrajz; 

– intézmény vezetésére vonatkozó program; 

– szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzelések; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– végzettséget, szakmai képzettséget igazoló oklevél/-elek hitelesített fénymásolati példánya, és 

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság, szakma 
szerint illetékes egészségügyben mőködı szakmai kamara képviselıje véleményezi. A kiírt 
feltételeknek megfelelı pályázókat a bizottság személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról 
jegyzıkönyvet készít. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát 
fenntartja. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı 
megjelenéstıl számított 30. nap. Az NKI-n kért publikálás dátuma: 2012. január 9. 

A pályázat benyújtásának helye, módja: 

A pályázatot „a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetıi pályázat” jeligével, zárt 
borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni Gyál Város Polgármesteri Hivatal 
Kistérségi, Oktatási és Intézmény-felügyeleti Irodáján (2360 Gyál, Kırösi út 54.). 



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

*** 
        

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

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

Pályázati feltételek: 

– belgyógyászat szakvizsga; 

– legalább 5 éves, a szakterületen szerzett gyakorlat; 

– vezetıi gyakorlat; 

– tudományos munkásság. 

Elınyt jelent: 

– tudományos fokozat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– tudományos munkák, publikációk jegyzéke; 

– szakmai koncepció; 

– diploma másolata; 

– szakvizsga bizonyítványok másolata; 

– mőködési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– kamarai tagsági igazolás; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról 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:  Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

Pályázati határidı: a megjelenést követı 15. nap. 

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

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

Az állás betölthetı: a pályázat elbírálását követıen azonnal. 
        

*** 
        

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) pályázatot 
hirdet az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 14.) 
orvosigazgatói álláshelyének betöltésére. 

Az intézmény alaptevékenysége: 

– háziorvosi szolgálat; 

– központi ügyeleti ellátás (felnıtt, gyermek); 

– foglalkozás-egészségügyi ellátás; 

– fogorvosi ellátás; 

– védınıi szolgálat; 

– anya-, gyermek-, és csecsemıvédelem. 

Pályázati feltételek: 

– a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. §-a szerinti felsıfokú szakirányú szakképzettség (ezen 
elıírt képesítési feltétel alól a rendelet 4. §-ában foglaltak szerint felmentés adható); 

– egészségügyi ellátás területén legalább öt éves, vezetıi munkakörben szerzett gyakorlat 
[13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § b) pontja alapján a vezetıi gyakorlat megléte alól a 
fenntartó felmentést adhat]; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: egészségügyi intézményi gazdálkodásban szerzett 
tapasztalat. 



A pályázatnak tartalmaznia kell: 

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát; 

– a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– öt éves idıtartamra szóló, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai 
helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzelésekkel; 

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

– pályázati nyilatkozatot arról, hogy nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) 
bekezdés a) pontja szerinti határidıben vagyonnyilatkozatot tesz; 

– nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése, valamint Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági 
Bizottság, megismerje és abba betekintsen. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idıre 
szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidı kikötésével 
[kivéve ha a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rend. 5. §-ban foglaltak alapján nem állapítható meg 
próbaidı kikötése]. 

A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás idıtartama határozott idıre, 5 évre, 2012. 
március 1. napjától 2017. február 28. napjáig szól. 

Illetmény:  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az egészségügyi 
intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak 
szerint. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálás id ıpontja:  2011. december 29. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 19. 

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, „Egészségügyi 
Alapellátási Igazgatóság orvos-igazgatói pályázat” megjelöléssel, személyesen vagy postai úton 
kell benyújtani Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dr. Kovács Ferenc részére 
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követı 60 napon belül 

A pályázattal kapcsolatban bıvebb felvilágosítás kérhetı a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalánál (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), illetve a 06 (42) 524-585-ös 
telefonszámon. 
        



*** 
        
Visegrádi 
Rehabilitációs 
Szakkórház és 
gyógyfürdı 
fıig.-ja 
2026 Visegrád, 
Gizella-telep 

Mozgásszervi  
Rehabilitációs 
osztály 
osztályvezetı 
fıorvos 

– orvostud. 
egyetemi v., 
– rehabilitációs szv.  
és az alábbi szv.-k  
valamelyike: 
– reumatológiai,  
traumatológiai,  
neurológiai, vagy  
ortopédiai szv., 
– vez.gy. 
(rehabilitációs szv. 
megszerzésétıl 
számított minimum 
3 év), 
– cs: részletes sz.ö., 
– iskolai v.-et 
igazoló okiratok 
másolata, 
– sz. vez. 
koncepció, 
– tud. tev., 
– sz. továbbképzési  
kötelezettség 
teljesítésének 
igazolása, 
– OONYI másolata, 
– mőködési 
engedély, 
– MOK tagsági 
igazolvány 
másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat a 
pályázó  
hozzájárulásáról 
ahhoz,  
hogy az 
elbírálásban  
részt vevık a 
pályázatot 
megismerhessék 

– b: Kjt. figyelembe vételével, 
megegyezés szerint, 
– utazáshoz költségtérítést adunk, 
– h: 2012. február 29. 
– az állás a pályázatok  
elbírálása és a Szakmai  
Kollégium véleményezése után 
tölthetı be, 
– alkalmazás: határozatlan idejő 
szakorvosi közalkalmazotti 
jogviszony, 5 évre szóló, határozott 
idejő vezetıi megbízással, 
– pályázat benyújtása:  
dr. Bors Katalin fıigazgatóhoz 
személyesen, vagy postai úton a 
kórház címére (2026 Visegrád, 
Gizella-telep) – érdeklıdni lehet: 
Stéger Judit Humánpolitikai 
vezetınél a 06 (30) 919-6759-es 
telefonszámon, 
– tájékozódni lehet a kórház 
honlapján: www.visegradikorhaz.hu 

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 

A pályázatot meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és 
munkakör  
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 



        
Budapest 

        

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Bajcsy-Zsilinszky Kórház V. Belgyógyászat 2 fı általános 
orvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

A munkavégzés helye: 1106 Budapest, Méhes u. 4. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: jogszabályban meghatározott és a szakmai 
kompetenciának megfelelı munkavégzés, a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, 
módszertani útmutatók alapján. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, orvos; 

– felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások); 

– büntetlen elıélet; 

– cselekvıképesség. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– ideggyógyász szakvizsga, belgyógyász szakvizsga vagy szakvizsga elıtt álló. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– személyes adatokat tartalmazó, részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, képzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– MOK tagság; 

– mőködési engedély; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban részt vevık megismerhetik. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követıen 



azonnal betölthetı. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 29. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató nyújt, a 
432-7565-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Bajcsy-Zsilinszky Kórház címére történı megküldésével (1106 
Budapest, Maglódi út 89–91., Orvosigazgatói titkárság). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplı azonosító számot: 4530/2011., valamint a munkakör megnevezését: 2 fı 
általános orvos; 

– elektronikus úton Kovács Viola részére a kovacs.viola@bajcsy.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 9. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Budapest.hu-honlap; 

– Bajcsy.hu-Intézmény honlapja. 
        

Baranya megye 
        

Hetvehely-Okorvölgy-Szentkatalin Községek Önkormányzatai pályázatot hirdetnek Hetvehely-
Okorvölgy-Szentkatalin körzet háziorvosi álláshelyének betöltésére az alábbi feltételekkel: 

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; 

– saját tulajdonú személygépkocsi és jogosítvány a terület ellátásához. 

Elınyt jelent: 



– helyben lakás. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– diploma hiteles másolatát; 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány másolatát (szakvizsga bizonyítvány) vagy 
egyéb egészségügyi képzettséget igazoló okirat hiteles másolatát; 

– MOK tagság igazolását; 

– OONY-ba vétel igazolását – EEKH határozatot; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság igazolását; 

– érvényes szakmai felelısségbiztosítás meglétének igazolását; 

– vállalkozás meglétét igazoló dokumentumokat; 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálását nyilvános, illetve zárt ülésen kéri; 

– saját személygépkocsi vezetıi engedély meglétét igazoló okirat másolatát. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstıl számított 15. nap. 

A pályázat elbírálása: a határidı lejártát követı Képviselı-testületi ülésen. 

Az állás betölthetı: a Képviselı-testületi döntést követı hónap elsı napjától. 

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

Juttatások: ingyenes rendelıhasználat, szolgálati lakás. 

A praxis ellátásához szükséges, jogszabályban meghatározott minimum tárgyi eszközök 
térítésmentesen kerülnek átadásra. 

A pályázat benyújtásának helye: Hetvehely Község Önkormányzat, 7681 Hetvehely, Rákóczi 
u. 36. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet: Wágner Antal polgármestertıl a 06 (73) 578-528, 
06 (30) 686-9961-es telefonszámon. 
        



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 
        

Nógrád megye 
        

Pest megye 
        

Nagykırös Város Önkormányzat (2750 Nagykırös, Szabadság tér 5.) pályázati felhívása. 

A munkahely és munkakör megnevezése: Nagykırös III. számú vegyes fogászati alapellátási 
körzet. 

Ellátandó feladat: 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt feladatok ellátása; 

– területi ellátási kötelezettséggel; 

– vállalkozási formában; 

– önkormányzattal kötött szerzıdés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt 
képesítési feltételek megléte; 

– büntetlen elıélet; 



– egészségügyi alkalmasság; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata; 

– szakmai és személyes önéletrajz; 

– OONY-ba történt felvétel igazolásának hiteles másolata. 

Juttatások, egyéb információk: 

– a pályázat beadásának határideje: a megjelenéstıl számított 30 napon belül; 

– a pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidı lejártát követı 30 napon belül; 

– szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi; 

– az álláshely betölthetı: folyamatos; 

– a pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Fogorvosi pályázat” megjelöléssel, dr. Czira Szabolcs 
polgármesternek címezve 
(2750 Nagykırös, Szabadság tér 5.); 

– felvilágosítás kérhetı: Aczél Zoltánné, Humánszolgáltatási Iroda vezetıtıl a 06 (53) 550-341-es 
telefonszámon; 

– a Képviselı-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül 
eredménytelennek nyilvánítsa. 
        

Somogy megye 
        

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
        

Tolna megye 
        

Vas megye 
        

Veszprém megye 
        

Jásd és Szápár Község Önkormányzatok Képviselı-testületei (8424 Jásd, Dózsa Gy. u 1.) 
pályázatot hirdetnek a Jásd–Szápár vegyes háziorvosi körzet vállalkozói jogviszonyban való 
ellátására, területi ellátási kötelezettséggel. Központi orvosi ügyeletben való részvétel és 
iskolaorvosi feladatok ellátásával. 

Telephelyek: 



Jásd, Kossuth L. u. 129. 

Szápár, Kossuth L. u. 56. 

A rendelkezésre állási idı munkanapokon: 8-16 óra. 

A körzet lakosságszáma: kb. 1300 fı. 

Az önkormányzat Jásdon lakást tud biztosítani, továbbá az önkormányzatok biztosítják a rendelı 
épületét, berendezését és felszerelését. 

Feltétel: a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és a 18/2000. (II. 25.) Korm. 
rendeletben elıírt feltételek megléte. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– végzettséget, szakvizsgákat igazoló okiratok másolata; 

– nyilatkozat, a pályázó hozzájárulása, hogy a pályázati eljárásban részt vevık a pályázati 
anyagot megismerjék és abba betekinthessenek. 

A pályázatok benyújtásának helye: Jásd Község Önkormányzata, Nagy Csaba polgármester, 1 
példányban, zárt borítékban. 8424 Jásd, Dózsa Gy. u. 1., t: 06 (88) 587-820. 

Határideje: a megjelenést követı 30. nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidı lejártát követı képviselı-testületi 
ülés. 

Az álláshely a testületi döntést követıen, az ÁNTSZ engedélyek beszerzése és az OEP-pel 
kötendı finanszírozási szerzıdés hatályba lépése után azonnal betölthetı. 
        

Zala megye 

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı 
szerv neve, 
címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 
információk 

        
Sárbogárd 
Város Ö. 
7000 
Sárbogárd, 

V. számú védınıi körzet 
védını 
mindkettıhöz: 
Ellátandó feladatok: 

mindkettıhöz: 
– büntetlen elıélet,  
cselekvıképesség, 
– magyar á.p.-ság  

– elıreláthatólag  
2013. VI. 19-ig szóló 
határozott idejő 
közalkalmazotti  



Hısök tere 2. – a területi védınıi ellátásról 
szóló 49/2004. (V. 21.) 
ESzCsM rend.-ben 
meghatározott feladatok 
ellátása a kijelölt védınıi 
körzetben, valamint oktatási 
intézményben. A m.-végzés 
helye:  
7000 Sárbogárd,  
Ady Endre út 126. 

vagy külön jogszabály 
szerint jog a szabad 
mozgáshoz  
és tartózkodáshoz,  
illetve bevándorlási vagy 
letelepedési engedély, 
– szakirányú felsıfokú 
iskolai v. (védınıi 
szakon szerzett d.), 
– cs: részletes sz.ö., 
– iskolai v.-et igazoló  
okiratok másolata, 
– 3 hónapnál nem 
régebbi e.b. vagy annak 
másolata, 
– az illetmény 
megállapításához 
szükséges  
korábbi jogviszonyokról,  
m.-viszonyokról kiadott 
munkáltatói igazolások 
másolata, 
– nyilatkozat arról,  
hogy az elbírálásban 
részt vevık 
megismerhetik a jelölt 
pályázati anyagát, 
valamint arról, hogy a 
pályázat  
elbírálását zárt ülésen 
kéri-e 

jogviszonyban, 
mindkettıhöz: 
– b: Kjt. alapján, 
– h: 2012. II. 15., 
– e. h.: a h: lejártát 
követı rendes Képv.-
test. ülés, 
– az NKI internetes 
oldalán történı 
közzététel napja:  
2012. I. 6., 
– az állás 
betöltésének  
idıpontja: a pályázat 
elbírálását követıen 
azonnal, 
– pályázatok 
benyújtása: 
Sárbogárd Város 
polgármesteréhez az 
Ö. címére  
(7000 Sárbogárd,  
Hısök tere 2.), 
– a pályázati kiírással  
kapcsolatban további  
információ kérhetı 
Berki Melinda 
ügyintézıtıl  
a 06 (25) 520-260-as 
telefonszámon 

        
  II. számú védınıi körzet 

védını 
  – határozatlan idejő 

közalkalmazotti 
jogviszonyban 

 


