
 

Pályázati felhívás 
Betölthetı állásokra 

Általános tudnivalók 

2012. EüK. 9. szám pályázati felhívás (hatályos: 2012.05.24 - ) 

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 egészségügyi intézményvezetıi 
és orvosvezetıi állásokra 

A pályázatot meghirdetı 
szerv  
neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        

Budapest Fıváros XV. Kerületi Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 
1992. évi XXII. törvénynek (a továbbiakban: Mt.) 192/B. §  
(2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az egészségügyi 
intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Kjt. Vhr.) 7. §-a alapján pályázatot hirdet a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat 
fenntartásában mőködı Egészségügyi Intézmény fıigazgatói állásának betöltésére. 

A jogviszony idıtartama:  5 éves határozott idejő munkaviszony, 3 hónapos próbaidı kitöltésével. 

Beosztás: fıigazgató fıorvos (intézményvezetı, magasabb vezetı) 

A magasabb vezetıi megbízás idıtartama:  2012. augusztus 1-jétıl 2017. július 31-ig. 

A munkaviszony kezdı napja: 2012. augusztus 1. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye: 1152 Budapest XV., Rákos út 77/A. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: az irányadó 
jogszabályi elıírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembe 
vételével irányítja, szervezi és ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. A fenntartó felügyelete és 
ellenırzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Az intézményben önálló 
munkáltatói jogot gyakorol. Ellátja az intézményhez tartozó telephelyek irányítását,  
a tevékenységüket ellenırzi, biztosítja a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok 
eredményes végrehajtását  
és gazdaságos megoldását. Felel az intézmény ingyenes használatába adott vagyon rendeltetésszerő 
használatáért és hasznosításáért. Biztosítja az intézményben az egészségügyi szolgáltatások, járóbeteg-
szakellátás és alapellátás (felnıtt-  
és gyermek háziorvosi, fogorvosi) mőködtetését. 
Illetmény és juttatások: a fıigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az 
egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembe vételével kerül megállapításra. 



Pályázati feltételek: magasabb vezetıi megbízást az kaphat, aki a gyógyintézetek vezetıjének és 
vezetıhelyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében 
kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 
– legalább 5 éves vezetıi gyakorlattal rendelkezik [vezetıi gyakorlatként vezetıi vagy magasabb 
vezetıi (közép- vagy felsıvezetıi) gyakorlat egyaránt elfogadható]; 
– képesítési követelmények: általános orvostudományi egyetemi szintő végzettség, egészségügyi 
(szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 
szerzett képesítéssel rendelkezik; 
– nem áll cselekvıképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt; 

– büntetlen elıélető; 

– vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásában való részvételt; 

– magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkezı, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy; 
– széleskörő informatikai ismeretekkel rendelkezik. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– a pályázó jelentkezése a pályázatra; 

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló részletes, fényképes szakmai önéletrajza; 

– bizonyítvány, oklevél másolat(ok); 

– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata; 

– nyilatkozatok: 

a) személyes adatok megismeréséhez az elbírálásban részt vevı személyek részére (a pályázónak a 
személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 
alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezık és 
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához); 
b) nyilatkozat a 3 hónapos próbaidı elfogadásáról; 

c) nyilatkozat, hogy az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményezı körülmény nem áll fenn, 
illetve azokat a kinevezése idıpontjáig megszünteti; 
d) a kinevezést megelızı egészségügyi alkalmasságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát; 

e) nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti határidıben vagyonnyilatkozatot tesz; 
f) nyilatkozat arról, hogy a képviselı-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: orvosi szakvizsga megléte, idegen nyelv ismerete, közgazdasági 
vagy jogi szakokleveles képesítés. 
Elvárt kompetenciák: szakma iránti elkötelezettség és magas szintő ismeret, kiváló irányító és 
döntési képesség, kiemelkedı együttmőködési és tárgyalóképesség, empátia, menedzsment szemlélet. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 5. 16.30 óra. 

A pályázat benyújtásának módja: kizárólag személyesen, írásban, kettı azonos szövegő és 
melléklető példányban, zárt borítékban (egy példányt nem kérünk összefőzni), Budapest Fıváros XV. 
Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Irodáján (1153 Budapest, 
Bocskai u. 1–3. fszt. 15. szoba), hivatali idıben. 
Kérjük a borítékon feltüntetni azt, hogy „EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY FİIGAZGATÓI 
PÁLYÁZAT”, valamint a beosztás megnevezését: igazgatói kinevezés. 



A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet: Szociális és Egészségügyi Iroda vezetıjénél a 305-
3256-os telefonon. 
A pályázat elbírálásának rendje: a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati 
kiírásnak megfelelt jelentkezıket a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti bizottság hallgatja meg, majd a 
bizottság javaslata alapján a képviselı-testület következı ülésén dönt az intézményvezetı személyét 
illetıen. A pályázók döntést követıen írásban kapnak értesítést. 
A pályázat elbírálásának határideje: a képviselı-testület június 27-i ülése. 

        

*** 

        

  

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

Gyermeksebészeti  
és Traumatológiai 
O. 
osztályvezetı fıorvos 
(m.-kör: szakorvos) 

– orv. d., 
– gyermeksebész szv., 
– szakorvosként legalább  
10 év sz. tapasztalat, 
– gyermektraumatológiai 
szakterületen legalább  
3 éves sz. tapasztalat, 
– legalább 3 év vez.-i 
tapasztalat, 
– büntetlen elıélet, 
– a vez.-i beosztás 
ellátására megbízást az 
kaphat,  
aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti 
jogviszonyban áll  
vagy a megbízással 
egyidejőleg 
közalkalmazotti m.-körbe 
kinevezhetı, 
– e: tud. minısítés, 
– újszülött 
gyermeksebészeti 
területen legalább 3 éves  
sz. tapasztalat, 
– plasztikai sebészeti 
területen legalább 3 éves  
sz. tapasztalat, 
– nyi., 
– cs: motivációs levél, 
– részletes sz.ö., 
– sz.-vez.-i elképzelések, 
– v.-et, képzettséget 
igazoló dokumentumok 
másolata, 
– MOK tagságot igazoló 
kártya másolata, 

– b: megegyezés szerint, 
– elbírálás módja: a pályázati 
anyagok  
a Kjt. eü. ágazatban történı 
végrehajtására kiadott 
356/2008. (XII. 31.) Korm. 
rend. 4. §-a szerint kerülnek 
elbírálásra, 
– h: NKI honlapján történı 
megjelenéstıl (2012. V. 23.) 
számított 30. nap, 
– a kinevezés határozatlan 
idejő közalkalmazotti 
jogviszonyban szakorvos  
m.-körben és 5 évre szóló 
határozott idejő vez.-i 
megbízással, 
– pályázatok benyújtása: 
postai úton vagy 
személyesen, zárt borítékban 
a K. Humánpolitikai O.-ára 
(cím: 1125 Bp.,  
Diós árok 1–3.) történı 
megküldésével, 
„Gyermeksebészeti  
és Traumatológiai Osztály, 
osztályvezetı fıorvosi 
pályázat” megjelöléssel 



– 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. 

        

*** 

        

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdıkórház Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § 
(4) bekezdése alapján, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény  
(a továbbiakban: Gt.), illetve a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény (a 
továbbiakban: Mt.) szerint: 

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdıkórház Nonprofit Kft. 7815 Harkány, Zsigmondy 
sétány 1. ügyvezetı igazgatói (fıigazgatói) munkakör Gt. 22. § (2) bek. b) pontja alapján 
munkaviszony keretében történı betöltésére. 

A vezetı tisztségviselı a munkáltatói jogkör gyakorlása mellett ellátja a gazdasági társaság 
ügyvezetését, amelybe beletartozik a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon 
döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági szerzıdés alapján nem tartoznak a társaság 
legfıbb szervének, vagy más társasági szervnek a hatáskörébe. 

Munkáltató: munkaviszony létesítése, megszüntetés, valamint a munkabér megállapítása tekintetében 
a munkáltatói jogokat a gazdasági társaság taggyőlése gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogok 
tekintetében a gazdasági társaság legfıbb szerve határozata az irányadó. 

Munkakör megnevezése: ügyvezetı igazgató (fıigazgató) [Mt. 188. §-a alapján]. 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. augusztus 1. 

Az ügyvezetı igazgató (fıigazgató) feladatai különösen a következık:  
A gazdasági társasági formában mőködı intézmény teljes munkaidıben történı vezetése. Ennek 
keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és a gazdasági társaság létesítı okiratában, valamint az 
intézmény szervezeti és mőködési szabályzatában meghatározottak figyelembevételével irányítja, 
szervezi és ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény 



számára kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek 
megfelelıen teljesüljenek. 

A jogviszony létesítésére az Mt., valamint a Gt., a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. törvény vezetı tisztségviselıkre vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó egyéb feladatok: 
Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, továbbá: 

– az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; 

– az intézmény dolgozói felett a létesítı okiratban meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása, 

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, szervezési 
tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások 
folyamatos ellenırzése; 

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az 
egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén; 

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézményfelügyeleti és 
Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés; 

– a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok, továbbá az 
intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása; 

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése; 

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók 
továbbképzésének biztosítása és felügyelete; 

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás; 

– minıségirányítási rendszer mőködtetése; 

– ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése. 

Munkabér: az ügyvezetı igazgató munkabére a Munka Törvénykönyve, valamint a köztulajdonban 
álló gazdasági társaságok takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. törvény irányadó 
rendelkezéseinek, illetve az egészségügyi intézmény éves beszámolójának figyelembevételével 
differenciáltan kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: 
A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint a 
vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 
28.) EüM rendelet alapján: 
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítéssel; 
– legalább ötéves vezetıi gyakorlattal* 

rendelkezik; 

valamint: 

– büntetlen elıélet; 

– cselekvıképesség; 

– széles körő informatikai ismeretek. 

A pályázónak a munkáltató döntése alapján az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 
2007. évi CLII. törvény rendelkezései szerinti vagyonnyilatkozatot kell tennie. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai 
helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket; 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez; 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a döntéshozók részére 
történı sokszorosításához, továbbításához; 
– a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– több típusú kórházban vezetıi tapasztalat; 

– orvosi szakvizsga megléte; 

– idegen nyelv ismerete; 

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követı 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a Zsigmondy Vilmos 
Harkányi Gyógyfürdıkórház Nonprofit Kft. honlapján, a GYEMSZI honlapján, az Egészségügyi 
Közlönyben, valamint a pályáztató által megjelölt egyéb helyen. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Zsigmondy Vilmos Harkányi 
Gyógyfürdıkórház Nonprofit Kft. (7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.) címére történı 
megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot 
DDR/ZSV/01, valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Zsigmondy Vilmos 
Harkányi Gyógyfürdıkórház Nonprofit Kft. 
és elektronikus úton a humanpolitika8@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton: a vezetoipalyazat@gyemszi.hu, 
valamint a munkaugy@harkanykorhaz.hu e-mail címen. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek 
képesítési követelményeirıl, valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 
eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. § alapján a vezetıi beosztások pályázati 
eljárás során tölthetık be. A pályázati eljárás lefolytatására, illetve az elbírálására irányadó eljárásként 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 
Az ügyvezetı megválasztása a Gt., illetve a társasági szerzıdés rendelkezései szerint a taggyőlés 
kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
A pályázat elbírálásának határideje: a taggyőlés a pályázati határidı lejártát követı hatvan napon 
belül, vagy elsı ülésén dönt a jogviszony létesítésérıl. 
Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa 
benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétıl számított 
3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

        

*** 



        

Erzsébet K-R. 
fıig.-ja 
6800 
Hódmezıvásárhely, 
Dr. Imre József u. 2. 

Sürgısségi O. 
(6800 
Hódmezıvásárhely,  
Dr. Imre József u. 2.) 
osztályvezetı fıorvos 
A m.-körbe 
kapcsolódó lényeges 
feladatok: 
– a Sürgısségi O. 
tev.-ének sz. 
tervezése, 
szervezése, i.-a, és 
ellenırzése, 
– rezidensek, 
szakorvos jelöltek, 
orvostanhallgatók 
oktatása, 
– az O. 
gazdálkodásának 
és minıségirányítási 
rendszerének 
felügyelete 

– orv. d., 
– oxiológia szv. vagy 
sürgısségi orvostan szv., 
– legalább 5 éves 
szakorv.gy., 
– m.-köri eü. alkalmasság, 
– büntetlen elıélet, 
– cs: sz.vez. koncepció, 
– sz. program a 
betegellátással, illetve a 
vezetni kívánt O.-al 
kapcsolatban, 
– részletes sz.ö., 
– OONY-ba történt 
felvétel igazolása 
(alapnyilvántartás), 
– érvényes mőködési 
nyilvántartás igazolása, 
– MOK tagsági 
igazolvány másolata, 
– orv. d. másolata, 
– szv.biz(ok) hiteles 
másolata, 
– tud. publikációk és 
egyéb prezentációk 
jegyzéke, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat, illetve 
hozzájárulás ahhoz,  
hogy az elbírálásban részt 
vevık a pályázatot 
megismerhessék, 
– hozzájárulás a pályázati 
anyagában foglalt 
személyes adatainak a 
pályázati eljárással 
összefüggı kezeléséhez 

– b: Kjt., valamint 
megállapodás szerint + vez.-i 
pótlék, 
– h: Nemzeti Közigazgatási 
Intézet honlapján (NKI) 
(www.kozigallas.gov.hu) 
2012. V. 14-én megjelent 
hirdetésben meghatározottak 
szerint: 2012. VI. 8.,  
– alkalmazás: határozatlan 
idejő szakorvosi 
közalkalmazotti jogviszony,  
5 évre szóló, határozott idejő 
vez.-i megbízással, 
– az állás a pályázatok 
elbírálása és a Szakmai 
Kollégium véleményezése 
után tölthetı be, 
– e. h.: a Szakmai Kollégium 
véleményét követı  
15 napon belül, 
– a pályázatot az erre a célra 
összeállított elıkészítı 
bizottság véleményezi, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Kallai Árpád fıig.-hoz  
a K. címére  
(6800 Hódmezıvásárhely,  
Dr. Imre József u. 2.) 

        

*** 

        

A Kiskunfélegyházi Városi Kórház-Rendelıintézet Gyógyfürdı és Rehabilitációs Központ [a Kjt. 
20/A. § (4) bekezdésére hivatkozással] pályázatot hirdet orvosigazgató (magasabb vezetı) 
feladatainak ellátására. 
Betöltendı munkakör megnevezése: szakorvos. 

A foglalkozgatás jellege: teljes munkaidı. 



Közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Vezetıi megbízás idıtartama:  2012. június 18.–2015. június 17-ig szól. 

Pályázati feltételek: orvostudományi egyetemi diploma, vezetıi beosztásban szerzett 3–5 éves 
gyakorlat. 
A munkakör betöltésénél elınyt jelent egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy orvos 
közgazdász képesítés. Járóbeteg-szakrendelés vezetésében, illetve egészségügyi intézmény 
orvosigazgatói beosztásában szerzett tapasztalat. 
Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása. 

Feladatai: orvos-szakmai irányelvek meghatározása, betartása és ellenırzése, ennek kapcsán 
szükségessé váló intézkedések megtétele. Az intézmény fekvı- és járóbeteg-ellátásának orvos-szakmai 
felügyelete, irányítása, ellenırzése. Felelıs vezetés a jogszabályban meghatározottak szerinti 
szakszerő mőködéshez, magas színvonalú orvos-szakmai munka tervezése, biztosítása, szervezése, 
ellenırzése, szakorvosi feladatok ellátása, a szakrendelıben nyújtott orvosi tevékenység felügyelete és 
a tevékenységek összehangolása. 
A pályázat száma: 602-04/2012. 

A munkakör betölthetı: 2012. június 18-tól. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat hiteles másolatát; 

– szakmai önéletrajzot; 

– szakmai továbbképzésrıl szóló igazolásokat; 

– szakmai programot, vezetıi koncepciót; 

– orvosok országos nyilvántartásába vételérıl igazolás másolatát; 

– érvényes mőködési engedélyt; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók megismerjék, és véleményezzék. 

Munkabér és egyéb juttatások: a Kjt. rendelkezései szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 10. 

A benyújtási határidıt követıen a kinevezıi jogkör gyakorlója dönt a pályázatokról, melyet esetleges 
személyes meghallgatás elız meg. 
A pályázatot dr. Vincze Sándor fıigazgató nevére kérjük címezni. A borítékra kérjük ráírni a pályázati 
adatbázisban szereplı azonosító számot: 602-04/2012., valamint a beosztás megnevezését: 
„Orvosigazgató”. 
A pályázat NKI honlapon történı megjelenésének idıpontja:  2012. április 30. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 13. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kkfhaza-korhaz.hu honlapon szerezhet. 

        

*** 

        

Pécs Megyei Jogú 
Város 
Egyesített Eü I.-ek 
Igazgatósága 
gazdasági Ig.-ja 

Pécs M.j.v. 
Egyesített 
Egészségügyi 
Intézmények 
labor szakrendelés 

– egyetemi v., 
– lab.-i szv., 
– cs: v.-et igazoló okirat 
hiteles másolata, 
– sz.ö., 

– b: Kjt. szerint, 
- h: a megjelenéstıl számított 
15 nap, 
– e. h.: a h. lejártát követı  
15 napon belül, 



7633 Pécs, 
dr. Veress E. u. 2. 

vezetı szakorvos – 3 hónapnál  
nem régebbi e.b. 

– az állás azonnal betölthetı, 
– pályázatok benyújtása: 
Mácsainé Németh Erzsébet 
gazdasági Ig.-hoz, Pécs 
M.j.V. Egyesítet Eü I.-ei 
Igazgatósága címére (7633 
Pécs,  
dr. Veress E. u. 2.) 
– további információ a fenti 
címen és a 06 (72) 253-832-
es telefonszámon kérhetı 

        

*** 

        

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Egészségügyi Alapellátási 
Intézmény intézményvezetıi (magasabb vezetıi) beosztásának ellátására. 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Kjt.-nek az 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról rendelkezı 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 
és a gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint a 
vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 
28.) EüM rendelet alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási 
Intézmény magasabb vezetıi (intézményvezetı) munkakörének ellátására pályázatot hirdet az alábbi 
feltételekkel: 
Az intézményvezetı feladata: az intézményvezetı egyszemélyi felelıs vezetıként irányítja az 
Egészségügyi Alapellátási Intézményt, e tevékenységének ellátása során gyakorolja a jogszabályokban 
és az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatában számára biztosított jogköröket. 
A munkakör betöltésének várható ideje: 2012. augusztus 1. 

A vezetıi megbízás idıtartama: a pályázat elnyerése esetén határozatlan idıtartamú közalkalmazotti 
jogviszony jön létre,  
5 évre szóló, több alkalommal meghosszabbítható magasabb vezetıi megbízással. 

Foglalkoztatás jellege: 4 órás részmunkaidıs foglalkoztatás. 

A munkavégzés helye: Egészségügyi Alapellátási Intézmény, 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi vagy egyéb egyetemi végzettség; 

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

– legalább 5 éves vezetıi gyakorlat; 

– büntetlen elıélet; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– idegen nyelv ismerete; 

– általános orvos végzettség. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát; 



– az intézmény vezetésére, fejlesztésére, irányítására, mőködtetésére, menedzselésére vonatkozó 
vezetıi elképzeléseket; 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely legkésıbb a pályázó meghallgatásáig 
nyújtható be; 
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat hitelesített másolatait; 

– a szakmai gyakorlat idejérıl szóló igazolást; 

– amennyiben a pályázó nem rendelkezik egészségügyi (szak)menedzseri vagy egészségügyi 
menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel, a pályázó nyilatkozatát arról, 
hogy a képzésben részt vesz vagy vállalja a képesítés kinevezést követı öt éven belüli megszerzését; 
– nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhetı-e; 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggı kezeléséhez hozzájárul; 
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását 
kéri. 
Illetmény, juttatások: a Kjt. szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) internetes oldalán 
történı megjelenéstıl (2012. május 11.) számított 30 napon belül. 

A pályázat benyújtásának helye és módja: 
A pályázatot postai úton Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere részére (8200 Veszprém, 
Óváros tér 9.), zárt borítékban, „Pályázat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény intézményvezetıi 
beosztásának ellátására” megjelöléssel egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. 
Elektronikus úton az eangyal@gov.veszprem.hu e-mail címre kell megküldeni. 

A pályázatról érdeklıdni lehet Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal egészségügyi 
tanácsadójánál, dr. Bölöniné dr. Deák Piroskánál a 06 (88) 549-273-as telefonszámon. 

        

*** 

        

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyőlése pályázatot hirdet az Egészségügyi Alapellátási 
Intézmény magasabb vezetıi beosztásának betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idıre szól, az 
intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidı kikötésével. 

Foglakoztatás jellege: 
– részmunkaidıs (heti 20 óra) közalkalmazotti jogviszony. Magasabb vezetı megbízást az kaphat, aki 
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhetı. 
A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Kis u. 8. 

Az intézmény tevékenységi köre: 
Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ellátás koordinálása, védınıi ellátás, ügyeleti ellátás, 
iskola-egészségügyi ellátás mőködtetése. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
– az egészségügyi alapellátáshoz tartozó szolgálatok munkájának koordinálása, szervezése és azok 
diagnosztikai és terápiás eszközparkja fejlesztésének irányítása; 
– az intézmény céljainak megfelelı mőködés feltételeinek széleskörő biztosítása; 



– az intézmény gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása, 
ellenırzése, 
– az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása. 

Pályázati feltételek: 
– a felsıoktatási alap- és mesterképzésrıl, valamint a szakindítás eljárási rendjérıl szóló 289/2005. 
(XII. 22.) Korm. rendelet  
4. számú mellékletében az orvos és egészségtudományi képzési területen meghatározott felsıfokú 
végzettség; 
– büntetlen elıélet; 

– legalább 5 év, az egészségügyi ellátás területén szerzett szakmai gyakorlat. 

Elınyt jelent: 
– vezetıi gyakorlat. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

– az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzı által hitelesített másolatát; 

– a pályázó szakmai önéletrajzát; 

– az intézmény vezetésére és fejlesztésére vonatkozó szakmai koncepciót, vezetıi programot; 

– szakmai gyakorlat igazolását; 

– vezetıi gyakorlat esetén az errıl szóló igazolást; 

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy: 

= a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázat tartalmát megismerhetik, 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez 
hozzájárul, 
= pályázatát a közgyőlés nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja; 

= az elıírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja. 

A magasabb vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıtartamra, 5 évre, 2012. 
július 1. napjától 2017. június 30. napjáig szól. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi  
XXXIII. törvény, valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. május 25. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. június 21. 

A pályázatok elbírálásának rendje: az intézményvezetı megbízásáról bizottsági és közgyőlési 
meghallgatások után  
a közgyőlés dönt. 
A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–
19.) kell benyújtani: 
– írásban: 3 példányban (egy eredeti, kettı másolat) és 

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

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás Hardubé Judit népjóléti osztályvezetıtıl a 
(92) 502-144-es telefonon kérhetı. 

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 



A pályázatot 
meghirdetı szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        

Budapest 

        

XIII. Kerületi 
Eü. Szolgálat 
Közhasznú 
Nonprofit Kft. 
ügyvezetı Ig.-ja 
1139 Bp., 
Szegedi út 17. 

urológus szakorvos 
(lehet nyugdíjas is) 

– orv. d., 
– szk. 
– cs: d., sz.okl. másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– sz.ö., 
– mőködési nyilvántartás 
megújításáról szóló 
határozat másolata 

– b: megbeszélés szerint, 
– h: a megjelenéstıl számított 
30. nap, 
– pályázatok benyújtása: 
írásban, a társaság ügyvezetı 
Ig.-jának címzetten (1139 Bp.,  
Szegedi út 17.), 
– érdeklıdni lehet dr. Villányi 
Ferenc orv.-Ig.-tól  
a 452-4203-as telefonszámon 

        

*** 

        

Bp. Fıv. XVII. 
Ker. 
Rákosmente Ö. 
1173 Bp., 
Pesti út 165. 

háziorvos 
Ellátandó feladat 
megnevezése: felnıtt 
háziorvosi tev. ellátása 
vállalkozási formában,  
a 2012. október 1. 
napjától 2017. 
szeptember 30. napjáig 
terjedı idıszakban  
a 2/A számú háziorvosi 
körzetben, az Ö. 
tulajdonát képezı, 1173 
Bp., 525. tér 4. szám 
alatti háziorvosi 
rendelıben 

– büntetlen elıélet, 
– a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és 
fogorvosi tev.-rıl szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM 
rend. 11. § (1)  
és (2) bekezdésében 
meghatározott szk., 
– cs: nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó  
megfelelı eü. vállalkozás 
keretein belül kívánja 
háziorvosi tev.-ét 
folytatni  
és – amennyiben 
bejegyzett vállalkozással 
nem rendelkezik – 
vállalja  
azt, hogy az említett 
vállalkozást három  
hónapon belül  
létrehozza, 
– személyi adatokat 
(elérhetıséget is) 
tartalmazó pályázat, 
– v.-et, szk.-t igazoló 
okiratok másolata, 
– 3 hónapnál  

– h: a megjelenéstıl számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követı 60. 
nap, 
– a pályázat elbírálásáról Bp. 
Fıv. XVII. Ker. Rákosmente  
Ö.-ának Képv.-test. dönt., 
– pályázatok benyújtása: zárt 
borítékban „Felnıtt háziorvosi 
pályázat” megjelöléssel Bp. 
Fıv.  
XVII. Ker. Rákosmente  
Ö. P.H. Eü. és Szoc. 
Irodájának vezetıjéhez, 
Gombás Andriennéhez 
címezve  
(1173 Bp., Pesti út 165.) kell 
benyújtani, 
– a pályázattal kapcsolatos 
egyéb felvilágosítást Bp. Fıv. 
XVII. Ker. Rákosmente Ö. Eü. 
Szolgálatának vezetıjétıl,  
dr. Lemák Györgytıl 
személyesen  
vagy a 257-4528-as 
telefonszámon lehet kérni 



nem régebbi e.b., 
– részletes sz.ö. különös 
tekintettel eddigi  
m.-köreinek, tev.-einek 
ismertetésével, 
– nyilatkozat arról,  
hogy a pályázati anyagot  
az eljárásban részt vevık 
megismerhetik. 

A pályázathoz csatolandó 
iratok utólagos 
benyújtására nincs 
lehetıség, és azok 
bármelyikének hiánya  
a pályázat 
érvénytelenségét 
eredményezi 

        

*** 

        

Bajcsy-
Zsilinszky K. 
fıig.-ja 
1106 Bp., 
Maglódi út 89–
91. 

Bajcsy-Zsilinszky K. és 
R. 
Közpi. Lab. 
szemészeti rezidens 
Feladata: 
jogszabályban 
meghatározott és a sz. 
kompetenciának 
megfelelı m.-végzés a 
m.-köri leírás, sz. 
protokollok, irányelvek, 
módszertani útmutatók 
alapján 

mindkettıhöz: 
– orv. d., 
– büntetlen elıélet, 
– cselekvıképesség, 
– MOK tagság, 
– mőködési engedély, 
– cs: 3 hónapnál nem 
régebbi e.b., 
– személyes adatokat 
tartalmazó, részletes, 
fényképes sz.ö., 
– v.-et, képzettséget 
igazoló okiratok hiteles 
másolata, 
– nyilatkozat arról, hogy 
a pályázat tartalmát az 
elbírálásban részt vevık 
megismerhetik 

– e. h.: 2012. VIII. 3., 
mindkettıhöz: 
– b: Kjt. szerint, 
– h: 2012. VII. 31., 
– a KOZIGÁLLÁS publikálási 
idıpontja: 2012. IV. 22., 
– határozatlan idejő 
közalkalmazotti jogviszony, 
– a foglalkoztatás jellege:  
teljes m.-idı, 
– a m.-kör a pályázatok 
elbírálását követıen azonnal 
betölthetı, 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatosan további 
információt dr. Dobosi Zsolt 
orv.-ig.-tól a 432-7565-ös 
telefonszámon lehet kérni, 
– pályázatok benyújtása: 
elektronikus úton 
Kovács Viola részére a 
kovacs.viola@bajcsy.hu e-mail 
címen keresztül, személyesen 
dr. Dobosi Zsolt orv.-ig.  
1106 Bp., Maglódi u. 89–91.  
B épület, 
– a pályázat további 
közzétételének helye:  



az I. honlapja – bajcsy.hu 

        

  Bajcsy-Zsilinszky K. és 
R. 
Közpi Lab. 
mikrobiológus szakorvos  
Feladata: 
a m.-köri leírásban 
foglaltak, illetıleg a 
szakirányú képesítésnek 
megfelelı szakorvosi 
kompetenciába tartozó 
tev.-ek ellátása 

– mikrobiológus szv. – e. h.: 2012. VIII.15.  

        

Baranya megye 

        

Bács-Kiskun megye 

        

Békés megye 

        

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

        

Csongrád megye 

        

Fejér megye 

        

Sárbogárd Város Önkormányzata pályázatot hirdet OEP finanszírozású I. számú fogorvosi körzet 
ellátására (elsısorban vállalkozási formában – területi ellátási kötelezettséggel). 

A jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő megbízási szerzıdés. 

A foglalkoztatás jellege: heti 30 óra. 

A munkavégzés helye: 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 79–83. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A fogászaton a gyógyító-megelızı munka elvégzése az egészségügyi törvény elıírásainak 
megfelelıen. 

Illetmény és juttatások: az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerzıdés alapján havi fix 
díj és teljesítménydíj. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, fog- és szájbetegségek szakorvosa; 

– büntetlen elıélet, cselekvıképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata; 



– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes mőködési nyilvántartási kártya; 

– a pályázó automatikusan kizárja magát a pályázati eljárásból, amennyiben a felsorolt 
dokumentumokat nem csatolja pályázati anyagához. Az erkölcsi bizonyítvány igénylésérıl szóló 
igazolás elfogadható. 
A munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sükösd Tamás polgármester nyújt a 06 (30) 
530-0858-as, illetve  
a 06 (25) 520-260-as telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Sárbogárd város polgármestere 
címére történı megküldésével (7000 Sárbogárd, Hısök tere 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
munkakör megnevezését: „Fogorvos”. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot 
Sárbogárd város polgármestere fogja kiválasztani. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 4. 

        

Gyır-Moson-Sopron megye 

        

Hajdú-Bihar megye 

        

Görbeháza 
Község Ö. 
4075 
Görbeháza, 
Böszörményi u 
39. 

fogorvos 
– területi ellátási 
kötelezettségő fogorvosi 
körzet fogorvosi 
feladatainak vállalkozási 
vagy gazdálkodó 
szervezeti formában 
történı ellátására 

– büntetlen elıélet, 
– fogorvostud. egyetemi 
d., 
– 4/2000. (II. 25.) EüM 
rend. szerinti képesítési 
feltételeinek megfelelés, 
– 313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rend.-ben elıírt 
feltételek megléte, 
– cs: v.-et, szakirányú 
képzettséget igazoló 
okmányok másolata, 
– részletes sz. tev.-et 
bemutató önéletrajz, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– eü. alkalmasság 
igazolása, 
– egyéni vállalkozó 
esetén vállalkozói 
igazolvány, gazdasági 
társaság esetén  
30 napnál nem régebbi 
cégkivonat és társasági 
szerzıdés másolata, 

– h: a megjelenéstıl számított 
30. nap, 
– e. h.: a h.-t követı  
Képv.-test. ülésen, 
– az álláshely betölthetı az 
elbírálást követıen 
megállapodás szerint, 
– pályázatok benyújtása: 
Giricz Béla Lászlóné 
polgármesternek címezve 1 
példányban, zárt borítékban 
Görbeháza Község P.H.  
(4075 Görbeháza, 
Böszörményi u. 39.),  
a borítékra rá kell írni: 
„Fogorvosi pályázat”, 
– érdeklıdni lehet  
a 06 (52) 578-009-es,  
06 (30) 437-7521-es 
telefonszámon 



– nyilatkozat, mely 
szerint hozzájárul ahhoz, 
hogy a pályázat 
elbírálásában részt vevık 
a pályázati anyagot 
megismerhessék 

        

Heves megye 

        

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

        

Komárom-Esztergom megye 

        

Nagyigmánd 
Nk. Ö. 
Képv.-test. 
2942 
Nagyigmánd, 
Kossuth Lajos u. 
2. 

I. vegyes háziorvosi 
körzet 
háziorvos 
– vállalkozói formában, 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– közpi. orvosi 
ügyeletben való 
részvétellel és 
iskolaorvosi feladatok 
ellátásával 

– 4/2000. (II. 25.) EüM 
rend. szerinti képesítés és 
a 313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rend.-ben elıírt 
feltételek megléte, 
– cs: részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– v.-et, szv.-ket igazoló 
okiratok másolata, 
– a pályázó hozzájárulása 
ahhoz, hogy a pályázati 
eljárásban részt vevık  
a pályázati anyagot 
megismerjék és abba 
betekinthessenek 

– h: a megjelenéstıl számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követı  
Képv.-test. ülésen, 
– az Ö. a háziorvos részére 
szolg. lakást tud biztosítani,  
az új orvosi rendelı építése 
jelenleg folyamatban van,  
a rendelırıl részletes 
információk a 
www.nagyigmand.hu honlapon 
találhatók, 
– pályázatok benyújtása: 
Hajduné Farkas Erika 
polgármesterhez az Ö. címére 
(2942 Nagyigmánd,  
Kossuth L. u. 2.), 
– a pályázattal kapcsolatban 
információ kérhetı: Hajduné 
Farkas Erika polgármestertıl  
a 06 (34) 556-493-as 
telefonszámon 

        

*** 

        

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya II., Dózsa Gy. 
u. 77.) fıigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthetı álláshelyekre az alábbi 
területre. 
Aktív Fekvıbeteg Osztályára: belgyógyász, belgyógyász-kardiológus, idegsebész, fül-orr-gégész, 
szülész-nıgyógyász, traumatológus, aneszteziológus, neurológus szakorvosok részére. 
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: a Kjt., illetve megegyezés szerint. 

Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésnek megfelelı szakorvosi 
tevékenység végezése. 
A pályázatokra elsısorban szakorvosokat várunk, de jelentkezhetnek szakvizsga elıtt állók is. 

A jelentkezésekhez csatolandó: 
– 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 erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– elıadások és publikációk listája; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevık betekintési jogához. 

Jelentkezési határidı: 2012. június 22. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidıt követı 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követıen azonnal betölthetı. 

A pályázati felhívás az NKI honlapján is megtekinthetı: 2012. május 20-tól. 

Garzonházban férıhely biztosított. 

A pályázati anyagot a Fıigazgatói Titkárságra (fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal 
együtt) dr. Fain András orvosigazgatóhoz kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.). 
Telefon: 06 (34) 515-470. 
A borítékra kérjük írják rá:  „Pályázat szakorvosi álláshelyre”. 

        

Nógrád megye 

        

Margit Kórház Pásztó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a 
alapján pályázatot hirdet Sebészeti szakrendelés, sebész szakorvos munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye: 3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: sebész szakorvosi feladatok ellátása a sebészeti 
szakrendelésen, egynapos sebészeti ellátásban. 
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
Kollektív Szerzıdés rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 



– orvosi egyetemi diploma; 

– sebész szakorvosi képesítés; 

– felhasználói szintő számítógépes programok alkalmazása; 

– büntetlen elıélet; 

– egészségügyi alkalmasság, érvényes mőködési nyilvántartási határozat. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– traumatológiai szakképesítés, traumatológiai jártasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– diploma; 

– szakképesítést igazoló okiratok másolata; 

– érvényes mőködési nyilvántartási határozat; 

– orvosi igazolás (háziorvosi); 

– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a bíráló bizottság tagjai megismerhetik; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hogy a büntetettek nyilvántartásában nem szerepel, 
foglalkozás eltiltása hatálya alatt nem áll. 
A munkakör betölthetıségének idıpontja:  a munkakör legkorábban 2012. június 18. napjától 
tölthetı be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 7. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Boczek Tibor igazgató fıorvos nyújt a 06 
(70) 521-1772-es telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Margit Kórház Pásztó címére 
történı megküldésével  
(3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı 
azonosító számot:  
298-2/2012, valamint a munkakör megnevezését: „Sebész szakorvos”. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok elbírálására összehívott bizottság értékeli a 
határidıben érkezett, kiírásnak megfelelı pályázatokat, jegyzıkönyvet készít, értesíti a pályázaton 
részt vevıket az eredményrıl. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 11. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
– Pásztó Városi Televízió; 

– Pásztó Város Önkormányzat honlapja: www.paszto.hu. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálás id ıpontja:  2012. május 24. 

        

Pest megye 

        

Nagykırös 
Város Ö. 
2750 
Nagykırös, 
Szabadság tér 5. 

Nagykırös III. számú 
vegyes fogászati 
alapellátási körzet 
fogorvos 
Ellátandó feladat: a 
4/2000.(II. 25.) EüM 

– a 313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rend.-ben, 
valamint a 4/2000. (II. 
25.) EüM rend.-ben 
foglalt képesítési 
feltételek megléte, 

– h: a megjelenéstıl számított 
30 napon belül, 
– e. h.: a h. lejártát követı  
30 napon belül, 
– szolg. lakás kérdése 
személyes egyeztetés tárgyát 



rend.-ben foglalt 
feladatok ellátása, 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– vállalkozási formában, 
– az Ö.-tal kötött 
szerzıdés szerint 

– büntetlen elıélet, 
– eü. alkalmasság, 
– cs: 3 hónapnál nem  
régebbi e.b., 
– képesítést igazoló 
okiratok másolata, 
– sz. és személyes 
önéletrajz, 
– OONY-ba történt 
felvétel igazolásának 
hiteles másolata 

képezi, 
– az álláshely betölthetı: 
folyamatos, 
– pályázatok benyújtása: zárt 
borítékban „Fogorvosi 
pályázat” megjelöléssel  
dr. Czira Szabolcs 
polgármesternek címezve  
(2750 Nagykırös,  
Szabadság tér 5.), 
– felvilágosítás kérhetı: Aczél 
Zoltánné humánszolgáltatási 
iroda vezetıjétıl  
a 06 (53) 550-341-es 
telefonszámon, 
– a Képv.-test fenntartja 
magának a jogot, hogy a 
pályázatot indokolás nélkül 
eredménytelennek nyilvánítsa 

Somogy megye 

        

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

        

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselı-testülete pályázatot ír ki területi ellátási 
kötelezettséggel mőködı vegyes háziorvosi körzetben az alapellátási feladatoknak egészségügyi 
szolgáltató (gazdálkodó szervezet vagy magánorvos) által a mindenkor hatályos jogszabályokban 
foglaltak szerinti ellátására határozatlan idıre. 

A pályázónak pályázatában szakmai önéletrajzot és azon okiratok másolatait kell benyújtania, amelyek 
a háziorvosi feladatot személyesen ellátó orvos tekintetében a háziorvosi feladatellátás személyi 
feltételeit a 4/2000. (II. 25.) EüM rend. elıírásai szerint igazolták. A pályázónak nyilatkoznia kell arról 
is, hogy a feladatot gazdálkodó szervezeti formában vagy magánorvosként szándékozik ellátni. 

A pályázathoz csatolni kell: a gazdálkodási formának megfelelı iratokat (cégkivonat, vállalkozói 
igazolvány). 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 1. 

Az önkormányzat biztosítja a feladatellátáshoz a mindenkor hatályos jogszabályi elıírások szerinti 
szakmai minimum feltételeket. 

A háziorvosi feladatok ellátására az önkormányzat tulajdonában lévı Tiszaszentmárton, Táncsics u. 1–
6. szám alatti orvosi rendelı áll rendelkezésre. 

A tulajdonos viseli az állagmegóvással, karbantartással, felújítással kapcsolatos költségeket. 

A mőködéssel kapcsolatos költségek viselése tárgyalási alapot képez. 

Igény esetén az önkormányzat szolgálati lakást tud biztosítani. 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályban rögzített alap (minimum) 
felszerelési eszközöket térítés nélkül biztosítja a szolgáltató részére. 
A háziorvos központi ügyeleti ellátást, mint egészségügyi közszolgáltatást nyújt – ezt a 
közszolgáltatásért felelıs önkormányzatok erre irányuló megállapodásuk alapján önkormányzati 
költségvetési szerv útján látják el –, a szolgáltató a központi ügyeleti rendszerben köteles az ügyeleti 



beosztásnak megfelelıen közremőködni, ennek során mind az orvos, mind az ápoló személyes 
közremőködését biztosítani. 

A pályázatokat zárt borítékban Tiszaszentmárton község polgármesterénél – Tiszaszentmárton, 
Damjanich u. 30. szám – kell benyújtani. 

        

Tolna megye 

        

Vas megye 

        

Veszprém megye 

        

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: a 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. június 22. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidıt követı 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követıen azonnal betölthetı. 

A pályázati felhívás az NKI honlapján is megtekinthetı 2012. május 20-tól. 

Garzonházban 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 kötött állásokra 

A pályázatot meghirdetı szerv neve, 
címe 

Munkahely és munkakör megnevezése Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot hirdet körzeti védınıi állás betöltésére 
határozott idıre, szülési szabadság és fizetés nélküli szabadság miatt távol lévı védını 
helyettesítésére. 
A megbízás kezdı napja: 2012. július 1. 

Pályázati feltételek: 
– egészségügyi fıiskolai karon szerzett védınıi oklevél; 

– büntetlen elıélet, cselekvıképesség. 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 
– szakirányú felsıfokú végzettséget igazoló dokumentum hiteles másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– büntetlen elıélet (három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány); 

– nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggı 
kezeléséhez hozzájárul. 

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: 
– bérezés és pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. szerint. 

A pályázat benyújtásának 
– formája: zárt borítékban; 

– határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) (korábban: KSZK) internetes oldalán történı 
megjelenést követı  
30. napjáig beérkezıleg; 

– helye: a pályázatot Maczkó József polgármesterhez kell benyújtani személyesen, vagy a 6423 
Kelebia, Ady E. u. 114. sz. alatti postai címre [tel.: (77) 454-201]. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követı 30. nap. 

Az NKI internetes oldalán történı megjelenés ideje: 2012. május 16. 

        

*** 

        

Polgármesteri Hivatal – Pánd a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
§-a alapján pályázatot hirdet Pánd Községi Önkormányzat Védınıi Szolgálat védını munkakör 
betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye: 2214 Pánd, Szilassy utca 1/B. 



A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a területi védınıi ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) 
ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok a község közigazgatási területén, iskolai védınıi 
feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Szolgálati jellegő bérlakás – szükség esetén. 

Pályázati feltételek: 
– fıiskola védınıi szakán szerzett oklevél vagy azzal egyenértékőnek elismert oklevél; 

– felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások). 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes, részletes szakmai önéletrajz (pályakezdıknek is); 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– motivációs levél; 

– referencia levél; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban részt vevık a szakmai anyagát és személyes 
adatait megismerhetik; 
– nyilatkozat arról, hogy a személyét érintı kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja: a pályázat elbírálását követıen azonnal/megállapodás 
szerint. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Pánd Község Önkormányzata címére 
történı megküldésével (2214 Pánd, Fı út 84.) vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a 
„Védınıi állásra pályázat” megnevezést. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat beadási határidejét követı elsı testületi ülésen. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Pánd Község Honlapja – 2012. április 25. 

Közigállás – 2012. május 2. 

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 

        

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdıkórház Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § 
(4) bekezdése alapján, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: 
Mt.) szerint: 
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdıkórház Nonprofit Kft. (7815 Harkány, Zsigmondy 
sétány 1.) gazdasági igazgató munkakör munkaviszony keretében történı betöltésére. 
Munkáltató:  a munkáltatói jogok gyakorlója a gazdasági társaság munkaszervezetének vezetıje 
(cégvezetı, vezetı tisztségviselı). 



Munkakör megnevezése: gazdasági igazgató [Mt. 188/A. § (1) bekezdése alapján]. 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2012. augusztus 1. 

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, pénzügyi és a 
számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok 
figyelembevételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között: 

– a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása; 

– az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs irányítása; 

– az intézmény mőködtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával 
kapcsolatos feladatok ellátása; 
– az intézmény éves üzleti tervének és az elıírt éves beszámolónak, pénzforgalmi jelentésének 
elkészítése, az üzleti terv és beszámoló adatai valódiságának biztosítása; 
– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elıírások 
érvényesítése. 
Munkabér: a gazdasági igazgató munkabére a Munka Törvénykönyve, valamint a köztulajdonban 
álló gazdasági társaságok takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. törvény irányadó 
rendelkezéseinek, illetve az egészségügyi intézmény éves beszámolójának figyelembevételével 
differenciáltan kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: 
– a gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint a 
vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 
28.) EüM rendelet alapján: szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség 
és emellett mérlegképes könyvelı vállalkozási szakon vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 
– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat; 

(gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsıfokú végzettség tekintetében a 
közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell irányadónak 
tekinteni) 
valamint: 

– büntetlen elıélet; 

– cselekvıképesség; 

– széleskörő informatikai ismeretek. 

A pályázónak a munkáltató döntése alapján az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 
2007. évi CLII. törvény rendelkezései szerinti vagyonnyilatkozatot kell tennie. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez; 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a döntéshozók részére 
történı sokszorosításához, továbbításához; 



– a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– a pályázó szereplése a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében a 
számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és a 
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel való rendelkezése, 
– egészségügyi gazdasági társaságnál pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3–5 éves gyakorlat; 

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követı 45. nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a Zsigmondy Vilmos 
Harkányi Gyógyfürdıkórház Nonprofit Kft. honlapján, a GYEMSZI honlapján, az Egészségügyi 
Közlönyben, valamint egyéb a pályáztató által megjelölt helyen. 

A pályázat benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdıkórház Nonprofit Kft. (7815 
Harkány, Zsigmondy sétány 1.) címére történı megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: DDR/ZSV/02, valamint a munkakör megnevezését: 
„Gazdasági igazgatói pályázat: Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdıkórház Nonprofit Kft.” és 
– elektronikus úton a humanpolitika8@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton: a vezetoipalyazat@gyemszi.hu és 
a munkaugy@harkanykorhaz.hu e-mail címen. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek 
képesítési követelményeirıl, valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 
eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetıi beosztások 
pályázati eljárás során tölthetık be. A pályázati eljárás lefolytatására, illetve az elbírálására irányadó 
eljárásként a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 
A gazdasági igazgatót a párhuzamos ügyvezetı igazgatói pályázat nyertes ügyvezetı igazgatója nevezi 
ki, felette a munkáltatói jogkört az ügyvezetı igazgató gyakorolja. 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának végsı határidejétıl számított 60 
napon belül. 
Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa 
benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétıl számított 
3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

 
 

* Vezetıi gyakorlatként vezetıi vagy magasabb vezetıi (közép- vagy felsıvezetıi) gyakorlat egyaránt elfogadható. 

 


