
Általános tudnivalók 

hatályos: 2012.02.29 - 

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 

        

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. 
Szakmai fıigazgatósága, a Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft . 
orvosigazgató pozíciójára munkatársat keres. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– nyilatkozat a munkaköri egészségügyi alkalmasságról; 

– legalább 5 éves vezetıi gyakorlat; 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– tudományos fokozat; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász képesítés; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos munkában való részvétel. 

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

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– szakvizsgát, szakvizsgákat igazoló dokumentum; 

– továbbképzésekrıl összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az orvosigazgatói feladatokra vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

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

Vezetıi elvárásaink: 
– vezetıi készség, képesség, vezetıi kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 



– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Feladat: 
– orvos szakmai irányelvek meghatározása, betartása és ellenırzése, ennek kapcsán szükségessé váló 
intézkedések megtétele; 
– az intézmény fekvı- és járóbeteg-ellátásának orvos-szakmai felügyelete, irányítása, ellenırzése, az 
ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása; 
– a betegellátással kapcsolatos orvos-szakmai jelentések elkészítése; 

– várólisták és betegfogadási listák intézményi vezetésének irányítása; 

– az egészségügyi ellátás finanszírozásának folyamatos figyelemmel követése és ennek függvényében 
az orvos-szakmai hatékonysági és gazdaságossági szempontok kidolgozása és érvényesítése; 
– rövid-, közép és hosszú távú szakmai, fejlesztési koncepciók tervezése, és az intézmény stratégiai 
tervéhez illesztése; 
– a jogszabályi rendelkezések, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyek, 
finanszírozási szerzıdés, a Szervezeti Mőködési Szabályzat, valamint az Osztályos Mőködési Rend 
szerinti mőködés biztosítása; 
– a közvetlen irányítása alá tartozó munkatársak részére rendszeres képzések, továbbképzések 
tervezése, szervezése, ellenırzése; 
– szakmai példamutatás a napi gyógyító munkájában, a képzésben, önképzésben, szakterületén a 
legkorszerőbb eljárások ismerete és alkalmazása; 
– tudományos összejöveteleken, továbbképzéseken, konferenciákon elıadóként való rendszeres 
részvétel; 
– az irányítása alá tartozó szervezeti egység tudományos tevékenységének, publikációinak szervezése 
és irányítása; 
– a szakorvosok számára az intézmény és az osztály struktúrájába illeszthetı szakmai specializáció 
tárgyi és személyi lehetıségeinek kialakítása, szakmailag elvárható támogatása; 
– az osztályokon munkát végzı rezidensek, szakgyakorlatos szakorvosjelöltek számára folyamatos, 
magas szintő képzési program kialakítása, annak ellenırzése; 
– az orvosigazgatóság gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, irányítása és ellenırzése, 
gazdálkodási stabilitásának biztosítása, költségkeretek betartása; 
– az orvosi tevékenységek teljesítményének, betegforgalmi mutatóinak figyelemmel kísérése, a felsı 
vezetés által elıírt elvárások teljesülésének ellenırzése, eltérés esetén a szükséges intézkedések 
végrehajtása; 
– a zavartalan gyógyító tevékenységéhez szükséges, jogszabályokban elıírt személyi és tárgyi 
feltételek teljesülésének ellenırzése, az eltérés folyamatos jelzése a felsı vezetés felé, és javaslattétel a 
hiányosság megszüntetésére és módjára; 
– részvétel az igazgatóság beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos terveinek, pályázatainak 
elıkészítésében és megvalósításában; 
– átszervezések, korszerősítések koncepciójának elıkészítése, a végrehajtás irányítása és ellenırzése; 

– felsı vezetıi utasítások, döntések végrehajtása, az orvosi tevékenységet érintı jogszabályok betartása 
és betartatása; 
– az orvosigazgatóság képviselete az intézmény bizottságaiban, rendezvényein és értekezletein; 

– betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, betegjogi képviselıvel való 
kapcsolattartás. 

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 jelentkezési határidı: a megjelenéstıl számított 15 nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 12. 

– a munkakör betölthetı: 2012. április. 15. 

– 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 Szakmai Fıigazgatóság Jósa András 
Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Orvosigazgató pozíciójára.” 

***  
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. 
tagvállalata, a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdı Nonprofit Kft. Központi Radiológiai 
osztálya munkatársat keres, szakorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– CT vizsgálatban/leletezésben szerzett szakmai tapasztalat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasságról szóló nyilatkozat. 

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

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekrıl összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

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

Egyéb információk: 
– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

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

– a megbízás próbaidıhöz kötött; 

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

– az állás betölthetı: 2012. IV. 15. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklıdését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje 
el pályázati 
anyagát Dóka Tünde Humánpolitikai Fıosztályvezetı részére - Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István 



u. 68. 

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

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi 
és orvosvezetıi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı szerv 

neve, címe 

Munkahely és 
munkakör  

megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 
információk 

        

A Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. (országos egészségügyi ellátó-hálózattal 
rendelkezı gazdasági társaság) orvosigazgató pozícióba munkatársat keres Miskolci Egészségügyi 
Központjába. 

A pozíció betöltésével kapcsolatos részletes elvárások, információk a Társaság honlapján 
(http://www.vasuteu.hu/vasuteu/vasuteu.head.page?nodeid=17) elérhetık. 

        

*** 

        

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (1074 Budapest, Csengery u. 25.) pályázati felhívása. 
Munkakör megnevezése: orvosigazgató (magasabb vezetı). 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő. 

Foglakoztatás jellege: teljes munkaidı. 

Vezetıi megbízás idıtartama: határozott idıre, 2014. december 31-ig szól. 

Munkavégzés helye: 1074 Budapest, Csengery u. 25. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– járóbeteg-ellátásban releváns szakorvosi képesítés; 

– az orvosigazgatói pozíció betöltéséhez szükséges a 13/2002 (III. 28) EüM rendeletben meghatározott 
további képesítés; 
– egészségügyi intézetben szerzett – legalább 5 év szakmai tapasztalat; 

– egészségügyi szolgáltatónál szerzett, legalább 3 év vezetıi tapasztalat; 

– büntetlen elıélet, cselekvıképesség. 

Pályázatnak tartalmaznia kell: 
– a pályázó részletes és fényképes szakmai önéletrajzát; 

– végzettségeket igazoló okiratok másolatait; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely legkésıbb a pályázó meghallgatásáig 
benyújtható; 
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevık a pályázati anyagot megismerhetik és abba 
betekinthetnek; 
– érvényes mőködési engedélyt és MOK tagságot igazoló dokumentum másolatait; 

– az orvos-szakmai vezetésre vonatkozóan írt operatív programot, szakmai helyzetelemzésre épülı 
fejlesztési elképzelésekkel; 



– nyilatkozatot arról, hogy jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
határidıben eleget tesz. 

A munkakörbe tartozó illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
Felelıs vezetés a jogszabályban meghatározottak szerinti szakszerő mőködéséhez, magas színvonalú 
orvos szakmai munka tervezése, biztosítása, szervezése, ellenırzése, szakorvosi feladatok ellátása, a 
szakrendelıben nyújtott orvosi tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– kreativitás, stratégiai szemlélet; 

– járóbeteg-szakrendelés vezetésben, illetve egészségügyi intézmény orvosigazgatói beosztásban 
szerzett tapasztalat; 
– egészségügyi versenyszférában szerzett munkatapasztalat; 

– angol vagy német társalgási szintő nyelvismeret. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Terézvárosi Egészségügyi 
Szolgálat címére történı megküldésével (1074 Budapest, Csengery u. 25., Dr. Mayer Ákos igazgató) 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 78/2012, valamint a 
munkakör megnevezését: „Orvosigazgató”, 
elektronikus úton Dr. Mayer Ákos részére a titkarsag@tesz.co.hu e-mail címen keresztül. 

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

A hirdetmény elsıdleges közzétételének helye a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja. A 
KÖZIGÁLLÁS publikálás dátuma: 2012. március 1. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Dr. Mayer Ákos igazgató, tel.: (06-
1)322-3220 vagy email: drmayer@tesz.co.hu. 
Pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstıl számított 30 nap 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. március 31. 

        

*** 

        

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. július 1-jétıl 
2017. június 30-ig szól. 
A munkavégzés helye: 1102 Budapest, Endre u. 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, valamint 

– 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; 

– 3 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. július 1. napjától tölthetı 
be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tileczkyné dr. Lapu Ilona nyújt, a 433-8332-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/1224/2012/XXI valamint a munkakör megnevezését: igazgató, vagy 

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

– személyesen 2012. április 30-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. július 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 pályáztokat érvénytelennek minısítjük. A 
pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi 
feltételnek megfelel. A Képviselı-testület fenntartja pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatási Állásportálján történı közzététel napja: 2012. február 
4. 

        

*** 



        

Szent János K. 
és Észak-budai 
Egyesített K.-ak 
fıig.-ja 
1125 Bp., 
Diós árok 1–3. 

Pathologiai O. 
(Margit K. telephely) 
szakorvos 
osztályvezetıi 
megbízással 

– orv. d., 
– pathologus szv., 
– cytopathologiai szv., 
– pathologiai szakterületen 
legalább 10 éves sz.  
tapasztalat, 
– legalább 3–5 év vez.  
tapasztalat, 
– büntetlen elıélet, 
– a vez.-i beosztás ellátására 
megbízást az kaphat,  
aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással  
egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı, 
– e: jártasság  
az emlıpathologiában,  
nıgyógyászati pathologiában, 
– tud. minısítés, 
– sz.-i angol nyi.  
(társalgási szint), 
– cs: motivációs levél, 
– részletes sz.ö., 
– sz. vez.-i elképzelések, 
– v.-et, képzettséget igazoló 
dokumentumok másolata, 
– MOK tagságot igazoló  
kártya másolata, 
– érvényes mőködési 
nyilvántartási igazolás 
másolata, 
– hozzájáruló nyilatkozat arra 
vonatkozóan, hogy a pályázati 
anyagot a bírálatban részt 
vevık megismerjék, 
véleményezzék, 
– hozzájáruló nyilatkozat arra 
vonatkozóan, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes 
adatokat a pályázati eljárással 
összefüggésben kezeljék, 
– a m.-körre történı 
kiválasztás esetén 3 hónapnál  
nem régebbi e.b. 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a Nemzeti 
Közigazgatási Intézet 
honlapján történı 
megjelenéstıl (2012. II. 
29.) számított  
30. nap, 
– e. h. a pályázati anyagok 
a Kjt. eü. ágazatban történı 
végrehajtására kiadott 
356/2008. (XII. 31.) Korm. 
rend. 4. §-a szerint 
kerülnek elbírálásra, 
– pályázatok benyújtása: 
postai úton vagy 
személyesen, zárt 
borítékban  
a K. Humánpolitikai O.-ára  
(cím: 1125 Bp.,  
Diós árok 1–3.) történı 
megküldésével 
„Pathologiai Osztály, 
osztályvezetı fıorvosi 
pályázat” megjelöléssel 

        

*** 



        

Szent Pantaleon 
K-R. 
fıig.-fıorvosa 
2400 
Dunaújváros, 
Korányi Sándor 
u. 4–6. 

Urológiai O. 
osztályvezetı fıorvos 
(az O. 19 aktív ággyal  
mőködik) 

– urológiai szv., 
– 10 éves szakorv.gy., 
– tud. munkában való 
jártasság, 
valamennyihez: 
– cs: személyes és részletes 
sz.ö., 
– képesítést igazoló okiratok 
másolata, 
– vez.gy.-t igazoló okiratok 
másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– a kötelezı folyamatos 
továbbképzési idıszak 
teljesítését igazoló okirat 
másolata, 
– OONY-ba való felvétel 
igazolása, 
– sz. koncepcióval 
kapcsolatos elképzelései, 
nyilatkozat a pályázati anyag 
elbírálásában részt vevık 
betekintési jogáról 

valamennyihez: 
– b: Kjt. szerint, 
– h: 2012. III. 30., 
– az állás betölthetı:  
2012. VII. 1., 
– alkalmazás: határozatlan 
idejő közalkalmazotti 
jogviszony, 
5 évre szóló, határozott 
idejő vez.-i megbízás, 
– pályázatok benyújtása: 
postai úton vagy 
személyesen 

        

  orvosigazgató 
a 771 ággyal mőködı I. 
orvosszakmai tev.-ének 
ir.-a, ellenırzése 

– orv. d., 
– szk., 
– eü. menedzseri képzettség, 
vagy eü. menedzsment 
szakirányú továbbképzési 
szakon szerzett képesítés, 
– legalább10 éves 
szakorv.gy., 
– legalább 3 éves vez.gy., 
– tud. munkában való  
jártasság 

– e.h.: a pályázat beadását 
követı 30 napon belül 

        

  Gasztroenterológiai O. 
osztályvezetı fıorvos 
(az O. 21 aktív ággyal  
mőködik) 

– belgyógyászati és 
gasztroenterológiai szv., 
– 10 éves szakorv.gy., 
– tud. munkában való  
jártasság 

  

        

  Infektológiai O. 
osztályvezetı fıorvos 
(az O. 24 aktív és 15 

– fertızı betegségek  
és belgyógyászati szv., 
– 10 éves szakorv.gy., 

  



krónikus belgyógyászati 
ággyal  
mőködik) 

– e: Ph.D., tud. munkában 
való jártasság 

        

  Traumatológiai mátrix 
O. 
osztályvezetı fıorvos 
(Az O. 19 
traumatológiai  
és 5 ortopédiai ággyal  
mőködik) 

– tud. munkában jártasság, 
– e: traumatológiai  
és ortopédiai szv., 
– 10 éves szakorv. gy. 

  

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 

A pályázatot meghirdetı szerv 
neve, címe 

Munkahely és 
munkakör  

megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        

Budapest 

        

Baranya megye 

        

Bács-Kiskun megye 

        

Békés megye 

        

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

        

Csongrád megye 

        

Fábiánsebestyén Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a fogorvosi körzet betöltésére 
pályázatot hirdet: 
– személyi feltételek: pályázhat a külön jogszabály szerint vezetett alap- és mőködési nyilvántartásban 
szereplı fogorvosi szakképesítéssel rendelkezı személy; rezidens jelentkezését is elfogadja az 
önkormányzat; 
– a praxisjoggal érintett körzet meghatározása: Fábiánsebestyén (2147 lakos); 

– a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz 
történı hozzájárulására vonatkozó szabályokat: az egy éve teljes egészében felújított, teljes egészében 
újra mőszerezett rendelı rezsi költségeit az önkormányzat viseli, a rendelı magánrendelésre is 
használható, szolgálati lakás igény esetén biztosított; 
– a rendelési idı meghatározása: heti húsz óra; 

– az ügyeletben történı részvételre vonatkozó rendelkezések: nincs ügyelet; 



– a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések: helyettesítı fogorvos biztosított; 

– a felmondásra vonatkozó rendelkezések: három hónap felmondási idı; 

– a feladat-ellátási szerzıdés legrövidebb idıtartama 5 év; 

– vállalkozási és alkalmazotti jogviszonyban is lehetıség van a feladat ellátására. 

Érdeklıdni a 06 (30) 459-7478-as telefonszámon dr. Tóth Flórián jegyzınél. A pályázatokat a 
megjelenéstıl számított 30 napon belül 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. címre kérjük 
megküldeni. 

        

Fejér megye 

        

Gyır-Moson-Sopron megye 

        

A Községi Önkormányzat Dunasziget a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Dunasziget Fogorvosi Rendelı fogszakorvos munkakör 
betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye: Dunasziget, Dózsa György u. 1. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: fogszakorvos, területi ellátási kötelezettség Dunasziget 
község részére, amelyhez hozzátartozik az iskolafogászat is. A feladatellátás vállalkozásban (mőködési 
engedély meglétével) vagy közalkalmazotti jogviszonyban történhet. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem; 

– „B” kategóriás jogosítvány; 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott leírt egyéb feltételek megléte. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– elınyt jelenthet a szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– vállalkozás esetén mőködési jog engedélyezésének igazolása; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes önéletrajz; 

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

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  a munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal 
betölthetı. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 12. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cseh Benjamin nyújt, a 06 (70) 602-6320-as 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Dunasziget címére történı megküldésével (9226 



Dunasziget, Sérfenyı u. 57.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı 
azonosító számot: SZI161269/2011., valamint a munkakör megnevezését: „fogszakorvos”; 

– személyesen: Cseh Benjamin polgármester, Gyır-Moson-Sopron megye, 9226 Dunasziget, Sérfenyı 
u. 57. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az elbírálás a beadási határidı lejáratát követı képviselı-
testületi ülésen. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31. 

        

Hajdú-Bihar megye 

        

Hajdúböszörményben önkormányzat által megbízott nonprofit Kft. mőködtetésében levı 
gyermekorvosi praxis további mőködtetésre keres gyermekorvost megbízásos formában történı 
foglalkoztatás keretében, késıbbiekben praxis átvételi lehetıséggel. A városban 5 gyermekpraxis 
mőködik. Hétköznap 16.00–8.00 óráig, hétvégén 24 órás központi ügyeleti szolgálat van. Elérhetıség: 
06 (20) 275-0884. 

        

Heves megye 

        

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

        

Komárom-Esztergom megye 

        

Nógrád megye 

        

Pest megye 

        

Bag Nagyközség Önkormányzata megüresedett vegyes háziorvosi praxisára keres háziorvost. A praxis 
mőködési engedélye jelenleg az Önkormányzat részére szól. A körzet 1300 kártyával dolgozik, a 
rendelıhöz (2191 Bag, Dózsa Gy. u. 54.) szolgálati lakás és kert tartozik. 

Az ellátandó körzeten kívül Tura Város szervezésében központi ügyeleti ellátást kell vállalni. 

Az állás 2012. március 1-jével betölthetı, vállalkozási formában. 

Érdeklıdni lehet: dr. Balatoni Gyöngyike alpolgármesternél a 06 (30) 202-8411-es telefonszámon, 
illetve Beke Andrea jegyzınél a 06 (30) 667-0734-es telefonszámon. 

        

*** 

        

Telki Község Képviselı-testülete (2089 Telki,  Petıfi u. 1.) pályázatot hirdet fogorvos munkakör 
betöltésére. 
A pályázat tárgyának rövid leírása: Telki község önálló fogorvosi körzet területi ellátásának 
kötelezettsége vállalkozó fogorvosként. 



A szerzıdés idıtartama:  a pályázat elbírálásától határozatlan idıre. 

A pályázatok benyújtásának határideje és helye: a megjelenést követı 30. nap (Telki Község 
Polgármesteri Hivatal,  
2089 Telki, Petıfi u. 1.). 

A Képviselı-testület a pályázati kiírást az alábbiak szerint határozza meg: 
a) Az ellátandó egészségügyi közszolgáltatások tételes felsorolása: 

– fogorvosi körzet ellátása területi ellátási kötelezettséggel; 

b) a közszolgáltatással érintett terület (ágazati) ellátási kötelezettség köre és terjedelme: Telki Község 
közigazgatási területén az Önkormányzat rendeletében meghatározott fogorvosi körzet területe. 
Telki község Képviselı-testülete a pályázat feltételeként kiköti, hogy a pályázónak vállalnia kell az új 
fogorvosi körzet mőködéséhez szükséges valamennyi személyi, tárgyi (rendelıhelyiség), technikai 
feltétel saját forrásból történı biztosítását. 
A közszolgáltatás finanszírozási módja: a finanszírozási szerzıdést a fogorvos köti meg az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárral. 

A pályázathoz mellékelni kell fentieken túl: 
a) egészségügyi szolgáltatóként mőködı pályázó esetén az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) illetékes szerve által kiadott és a pályázó nevére szóló jogerıs 
mőködési engedélyt; 
b) nem egészségügyi szolgáltatóként pályázó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı 
társaság esetén részletes tervet az egészségügyi közszolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és 
tárgyi feltételek biztosításáról; 
c) a pályázók kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázat megnyerése esetén 30 napon belül 
benyújtják a tevékenység gyakorlásához szükséges mőködési engedély iránti kérelmet. 
A hirdetmény megjelenésének helye: www.telki.hu. 

        

Somogy megye 

        

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

        

Tolna megye 

        

Vas megye 

        

Veszprém megye 

        

Zala megye 

        

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra 

A pályázatot meghirdetı szerv 
neve, címe 

Munkahely és 
munkakör  

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 



megnevezése 

        

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága (7100 Szekszárd, 
Vörösmarty u. 5.) pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: iskolai védını. 

Munkahely:  7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. 

Feladat: 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 3. számú melléklete szerint. 

Pályázati feltételek: 
– védınıi fıiskolai diploma hiteles másolata; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– büntetlen elıélet. 

Bérezés: Kjt. szerint. 

Határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Pályázat benyújtása: 2012. március 19. 

Pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 23. 

A munkakör 2012. április 1. napjától tölthetı be. 

A pályázat közzétételének további helye: 

– Tolnai Népújság – 2012. március 2.; 

– Szekszárdi Vasárnap – 2012. március 4. 

További információ: 06 (74) 511-477, 06 (30) 458-6344. 

Dölles Lászlóné egészségügyi gondnokságvezetı. 

*** 

  

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága (7100 Szekszárd, 
Vörösmarty u. 5.) pályázati felhívása. 
Munkahely és munkakör megnevezése: Szekszárd, Vörösmarty u. 5. és Szent I. tér 18. gazdasági 
nıvér. 
Gondoskodik az ügyeleti szolgálat (gyermek és felnıtt) ellátásához szükséges tárgyi eszközök, 
szakmai anyagok, gyógyszerek rendelkezésre állásáról, pótlásáról. A meghibásodott mőszerek javítását 
bejelenti az intézményvezetınek, összegyőjti  
az ügyeleti idıben végzett vizsgálatok számláit, nyomtatványait, gondoskodik a textíliák mosatásáról. 
Elvégzi az OEP felé  
a számítógépes jelentéseket. 

Pályázati feltételek: 
– egészségügyi végzettség; 

– OKJ (54501201) ápoló képesítés vagy körzeti ápolói képesítés (másolatok); 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– alkalmasságot igazoló okirat. 

Juttatások, egyéb információk: 
– bérezés: Kjt. szerint; 

– határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony; 

– pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 15.; 



– pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 22.; 

– a munkakör 2012. április 1. napjától tölthetı be; 

– a pályázati kiírás további közzétételének helye: Tolnai Népújság – 2012. március 2., Szekszárdi 
Vasárnap – 2012. március 4. 
További információt Dölles Lászlóné ad a 06 (74) 511-477-es telefonszámon. 
 


