
Általános tudnivalók 

2012. EüK. 10. szám pályázati felhívás (hatályos: 2012.06.12 - ) 

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 

        

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

IV. 
Tüdıbelosztály 
osztályvezetı 
fıorvos 

– orv. d., 
– tüdıgyógyászati, kl.-ai 
onkológiai szv., 
– cs: részletes sz.ö., 
– v.-et, szk.-t igazoló 
okiratok másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– a megpályázott állással 
kapcsolatos vez.-i koncepció, 
– hozzájárulás a pályázati 
anyag megtekintéséhez 

– b: Kjt. szabályainak alapul 
vételével, megállapodás szerint, 
– h: 2012. VI. 30., 
– a pályázati kiírás közzététele a 
kozigallas.hu-n  
2012 V. 14-én, 
– az állás 2012. VII. 2-tıl 
tölthetı be, 
– a közalkalmazotti kinevezés 
határozatlan idıre, a vez.-i 
megbízás határozott idıre  
5 évre szól, 
– pályázatok benyújtása:  
1121 Bp., Pihenı út 1.  
vagy a fıigazgató fıorvos 
igazgatosag@koranyi.hu címre 

        

*** 

        

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

Pathologiai O. 
(Margit K. 
telephely) 
osztályvezetı 
fıorvos 

– orv. d., 
– pathologus szv., 
– cytopatológiai szv., 
– pathologiai szakterületen 
legalább 10 éves sz. 
tapasztalat, 
– legalább 3 év vez.-i 
tapasztalat, 
– büntetlen elıélet, 
– e: jártasság az 
emlıpathologiában, 

– b: megegyezés szerint, 
– h: Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) honlapján történı 
megjelenéstıl számított  
30. nap (közzététel idıpontja: 
kozigallas.gov.hu 2012. VI. 13.), 
– az elbírálás módja: a pályázati 
anyagok  
a Kjt. eü. ágazatban történı 
végrehajtására kiadott 356/2008. 
(XII. 31.) Korm. rend. 4. §-a 



nıgyógyászati 
pathologiában, 
– tud. minısítés, 
– sz. angol nyi. (társalgási 
szint), 
– cs: motivációs levél, 
– részletes sz.ö., 
– sz.-vez.-i elképzelések, 
– v.-et, képzettséget igazoló 
dokumentumok másolatai, 
– 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. 

szerint kerülnek elbírálásra, 
– a vez.-i beosztás ellátására 
megbízást az kaphat, aki  
a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll vagy a 
megbízással egyidejőleg 
közalkalmazotti m.-körbe 
kinevezhetı, 
– 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, „Pathologiai 
Osztály, osztályvezetı fıorvosi 
pályázat” megjelöléssel 

        

*** 

        

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház fıigazgató fıorvosa pályázatot hirdet osztályvezetı fıorvosi állás 
betöltésére, az Intézet Bırgyógyászati Osztályára. 
A kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/fıorvos munkakörre és 
határozott idejő vezetıi megbízásra szól. 

Pályázati feltételek: 
– bırgyógyászat szakvizsga; 

– legalább öt éves, a szakterületen szerzett gyakorlat; 

– vez.gy., 

– tudományos munkásság. 

Elınyt jelent: 
– allergológia és klinikai immunológia ráépített szakvizsga; 

– tudományos fokozat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 



– részletes szakmai önéletrajz; 

– tudományos munkák, publikációk jegyzéke; 

– szakmai koncepció; 

– diploma másolata; 

– szakvizsga bizonyítványok másolata; 

– mőködési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– kamarai tagsági igazolás; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó 
ennek meglétéhez kötött munkakörben dolgozik; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevık megismerhetik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
Feladat: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködtetése. 

Illetmény, juttatások:  Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

Pályázati határidı: a megjelenést követı 30 nap. 

– e.h.: a h. lejártát követı 60 nap; 

– pályázat benyújtása: dr. Trombitás Zoltán fıig. fıorv. részére, a K. címén (2143 Kistarcsa, 
Semmelweis tér 1.) 
Az állás betölthetı: a pályázat elbírálását követıen azonnal. 

        

*** 

        

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit 
Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatósága pályázatot hirdet a Szatmár-Beregi Kórház és 
Gyógyfürdı Nonprofit Kft.  ügyvezetıi feladatainak ellátására 
Az egészségügyi intézmény megnevezése: Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdı Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (a továbbiakban: Szatmár-Beregi Kórház és 
Gyógyfürdı Nonprofit Kft.). 
Munkáltatói jogkör gyakorlója: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és 
Szolgáltató Holding Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (a továbbiakban: Egészségügyi 
Holding Nonprofit Zrt.) Igazgatósága. 
Betöltendı munkakör: ügyvezetı [a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Gt.) és az Mt. 188. § (1) bekezdése alapján]. 
A jogviszony idıtartama: 5 évre szóló határozott idejő, választással létrejövı munkaviszony, 3 
hónapos próbaidı kikötésével. 
A munkaviszony kezdı idıpontja várhatóan: 2012. szeptember 15. 

Ellátandó feladatok: a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdı Nonprofit Kft. szakmai, gazdasági 
irányítása, képviselete, a Gt. és egyéb jogszabályokban az ügyvezetı részére elıírt feladatok ellátása, 
különös figyelemmel az egészségügyi szolgáltató szakmai követelményeknek megfelelı folyamatos 
és gazdaságos mőködtetésre. 

Különösen: 
– az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; 

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



– az intézmény szakmai mőködésével kapcsolatos tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer 
mőködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése; 
– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és 
Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés; 
– a szervezeti és mőködési szabályzat elıkészítése 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. 

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: 
a)     orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintő végzettség; 

b) egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítés; 
c) legalább 5 éves vezetıi gyakorlat; 

valamint: 

– büntetlen elıélet; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság; 

– cselekvıképesség. 

Nem választható meg ügyvezetınek az a pályázó, akivel szemben a vezetı tisztségviselıkre a Gt.-
ben meghatározott kizáró, és/vagy összeférhetetlenségi ok(ok) állnak fenn. 
A 13/2002. (III. 28.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelıen fenti c) pont szerinti vezetıi 
gyakorlat megléte, illetve fenti b) pont szerinti képesítési elıírás alól a képesítés megszerzéséig, 
valamint a Gt. 25. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség alól felmentés adható. 
Az ügyvezetıi feladatok ellátása az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. évi 
CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

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

– egészségügyi intézmények finanszírozásában szerzett gyakorlat; 

– orvosi szakvizsga megléte; 

– idegen nyelv ismerete; 

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

Munkabér és egyéb juttatások: Az ügyvezetı munkabére a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. törvény irányadó rendelkezéseinek, 
illetve az egészségügyi intézmény éves beszámolójának figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra. 

A pályázathoz csatolandó: 
– a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 



– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai 
helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégia célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, 
– végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, illetve nyelvtudást igazoló okiratok másolata; 

– szakmai, illetve vezetıi gyakorlatot, orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói 
igazolások); 
– egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásába, illetve mőködési 
nyilvántartásba vétel igazolása; 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevık a pályázati anyagát 
megismerhetik; 
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a jogszabályban elıírt 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz; 
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
Pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívás megjelenésétıl számított 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdı Nonprofit Kft. 
honlapja. 
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban „Pályázat a Szatmár-Beregi Kórház 
és Gyógyfürdı Nonprofit Kft. ügyvezetıi feladatainak ellátására” megjelöléssel 4 példányban kell 
benyújtani személyesen vagy postai úton. 

A pályázat benyújtásának helye: 
Postai úton: Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. / 
Humánpolitikai fıosztály 
Személyesen: Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 
Humánpolitikai fıosztály titkársága [(42) 599-700/2224]. 
Elektronikus úton: palyazat@ehzrt.hu. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás és további információ kérhetı: 
Dóka Tünde Humánpolitikai fıosztályvezetı [4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68., telefon: (42) 
599-700/2224, doka.tunde@ehzrt.hu email címen.] 
A pályázatok elbírálása: az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. igazgatósága az Elıkészítı 
Bizottság véleményét követıen, legkésıbb a pályázati határidı lejártát követı hatvan napon belül 
dönt a jogviszony létesítésérıl. 
A pályázati eljárás a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 13/2002. (II. 28.) EüM rendelet 
elıírásai szerint történik. 
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

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. 

*** 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit 
Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatósága pályázatot hirdet a Jósa András Oktatókórház 
Nonprofit Kft.  ügyvezetıi feladatainak ellátására 
Az egészségügyi intézmény megnevezése: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (a továbbiakban: Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft.). 
Munkáltatói jogkör gyakorlója: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és 



Szolgáltató Holding Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (a továbbiakban: Egészségügyi 
Holding Nonprofit Zrt.) Igazgatósága. 

Betöltendı munkakör: ügyvezetı [a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Gt.) és az Mt. 188. § (1) bekezdése alapján]. 

A jogviszony idıtartama: 5 évre szóló határozott idejő, választással létrejövı munkaviszony, 3 
hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkaviszony kezdı idıpontja várhatóan: 2012. szeptember 15. 

Ellátandó feladatok: a Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft. szakmai, gazdasági irányítása, 
képviselete, a Gt. és egyéb jogszabályokban az ügyvezetı részére elıírt feladatok ellátása, különös 
figyelemmel az egészségügyi szolgáltató szakmai követelményeknek megfelelı folyamatos és 
gazdaságos mőködtetésére. 

Különösen: 
– az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; 

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

– az intézmény szakmai mőködésével kapcsolatos tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer 
mőködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése; 

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és 
Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés; 

– a szervezeti és mőködési szabályzat elıkészítése 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. 

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: 
a) orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintő végzettség; 

b) egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítés; 
c) legalább 5 éves vezetıi gyakorlat; 

valamint: 

– büntetlen elıélet; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság; 

– cselekvıképesség. 

Nem választható meg ügyvezetınek az a pályázó, akivel szemben a vezetı tisztségviselıkre a Gt.-
ben meghatározott kizáró, és/vagy összeférhetetlenségi ok(ok) állnak fenn. 
A 13/2002. (III. 28.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelıen fenti c) pont szerinti vezetıi 
gyakorlat megléte, illetve fenti b) pont szerinti képesítési elıírás alól a képesítés megszerzéséig, 
valamint a Gt. 25. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség alól felmentés adható. 
Az ügyvezetıi feladatok ellátása az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. évi 



CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

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

– egészségügyi intézmények finanszírozásában szerzett gyakorlat; 

– orvosi szakvizsga megléte; 

– idegen nyelv ismerete; 

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

Munkabér és egyéb juttatások: Az ügyvezetı munkabére a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. törvény irányadó rendelkezéseinek, 
illetve az egészségügyi intézmény éves beszámolójának figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra. 

A pályázathoz csatolandó: 
– a pályázó személyi 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, 

– végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, illetve nyelvtudást igazoló okiratok másolata; 

– szakmai, illetve vezetıi gyakorlatot, orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói 
igazolások); 

– egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásába, illetve mőködési 
nyilvántartásba vétel igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevık a pályázati anyagát 
megismerhetik; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a jogszabályban elıírt 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz; 
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
Pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívás megjelenésétıl számított 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: a Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft. honlapja. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban „Pályázat a Jósa András 
Oktatókórház Nonprofit Kft. ügyvezetıi feladatainak ellátására” megjelöléssel 4 példányban kell 
benyújtani személyesen vagy postai úton. 

A pályázat benyújtásának helye: 
Postai úton: Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. / 
Humánpolitikai fıosztály 
Személyesen: Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 
Humánpolitikai fıosztály titkársága [(42) 599-700/2224]. 
Elektronikus úton: palyazat@ehzrt.hu 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás és további információ kérhetı: 
Dóka Tünde humánpolitikai fıosztályvezetı [4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. tel.: (42) 599-
700/2224, doka.tunde@ehzrt.hu email címen.]. 
A pályázatok elbírálása: az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. igazgatósága az Elıkészítı 
Bizottság véleményét követıen, legkésıbb a pályázati határidı lejártát követı hatvan napon belül 



dönt a jogviszony létesítésérıl. 

A pályázati eljárás a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 13/2002. (II. 8.) EüM rendelet 
elıírásai szerint történik. 

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

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. 

*** 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit 
Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatósága pályázatot hirdet a Mátészalkai Területi 
Kórház Nonprofit Kft.  ügyvezetıi feladatainak ellátására. 

Az egészségügyi intézmény megnevezése: Mátészalkai Területi Kórház Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (a továbbiakban: Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit 
Kft.). 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és 
Szolgáltató Holding Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (a továbbiakban: Egészségügyi 
Holding Nonprofit Zrt.) Igazgatósága. 

Betöltendı munkakör: ügyvezetı [a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben (a 
továbbiakban: Gt.) és az Mt. 188. § (1) bekezdése alapján]. 

A jogviszony idıtartama: 5 évre szóló határozott idejő, választással létrejövı munkaviszony, 3 
hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkaviszony kezdı idıpontja várhatóan: 2012. szeptember 15. 

Ellátandó feladatok: a Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft. szakmai, gazdasági irányítása, 
képviselete, a Gt. és egyéb jogszabályokban az ügyvezetı részére elıírt feladatok ellátása, különös 
figyelemmel az egészségügyi szolgáltató szakmai követelményeknek megfelelı folyamatos és 
gazdaságos mőködtetésre. 

Különösen: 
– az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; 

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

– az intézmény szakmai mőködésével kapcsolatos tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer 
mőködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése; 
– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és 
Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés; 
– a szervezeti és mőködési szabályzat elıkészítése 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. 

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: 



a) orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintő végzettség; 

b) egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítés; 
c) legalább 5 éves vezetıi gyakorlat; 

valamint: 

– büntetlen elıélet; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság; 

– cselekvıképesség. 

Nem választható meg ügyvezetınek az a pályázó, akivel szemben a vezetı tisztségviselıkre a Gt.-
ben meghatározott kizáró, és/vagy összeférhetetlenségi ok(ok) állnak fenn. 
A 13/2002. (III. 28.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelıen fenti c) pont szerinti vezetıi 
gyakorlat megléte, illetve fenti b) pont szerinti képesítési elıírás alól a képesítés megszerzéséig, 
valamint a Gt. 25. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség alól felmentés adható. 
Az ügyvezetıi feladatok ellátása az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. évi 
CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

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

– egészségügyi intézmények finanszírozásában szerzett gyakorlat; 

– orvosi szakvizsga megléte; 

– idegen nyelv ismerete; 

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

Munkabér és egyéb juttatások: Az ügyvezetı munkabére a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. törvény irányadó rendelkezéseinek, 
illetve az egészségügyi intézmény éves beszámolójának figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra. 

A pályázathoz csatolandó: 
– a pályázó személyi 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; 
– végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, illetve nyelvtudást igazoló okiratok másolata; 

– szakmai, illetve vezetıi gyakorlatot, orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói 
igazolások); 
– egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásába, illetve mőködési 
nyilvántartásba vétel igazolása; 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevık a pályázati anyagát 
megismerhetik; 
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a jogszabályban elıírt 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz; 
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
Pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívás megjelenésétıl számított 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: a Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft. honlapja. 



A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban „Pályázat a Mátészalkai Területi 
Kórház Nonprofit Kft. ügyvezetıi feladatainak ellátására” megjelöléssel 4 példányban kell benyújtani 
személyesen vagy postai úton. 

A pályázat benyújtásának helye: 
Postai úton: Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. / 
Humánpolitikai fıosztály. 
Személyesen: Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 
Humánpolitikai fıosztály titkársága [(42) 599-700/2224]. 
Elektronikus úton: palyazat@ehzrt.hu. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás és további információ kérhetı: 
Dóka Tünde humánpolitikai fıosztályvezetı [4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. tel.: (42) 599-
700/2224, doka.tunde@ehzrt.hu email címen.]. 
A pályázatok elbírálása: az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. igazgatósága az Elıkészítı 
Bizottság véleményét követıen, legkésıbb a pályázati határidı lejártát követı hatvan napon belül 
dönt a jogviszony létesítésérıl. 
A pályázati eljárás a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 13/2002. (II. 28.) EüM rendelet 
elıírásai szerint történik. 
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

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. 

*** 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit 
Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatósága pályázatot hirdet a Sántha Kálmán Szakkórház 
Nonprofit Kft.  ügyvezetıi feladatainak ellátására 
Az egészségügyi intézmény megnevezése: Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (a továbbiakban: Sántha Kálmán 
Szakkórház Nonprofit Kft.). 
Munkáltatói jogkör gyakorlója: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és 
Szolgáltató Holding Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (a továbbiakban: Egészségügyi 
Holding Nonprofit Zrt.) Igazgatósága. 
Betöltendı munkakör: ügyvezetı [a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben (a 
továbbiakban: Gt.) és az Mt. 188. § (1) bekezdése alapján]. 
A jogviszony idıtartama: 5 évre szóló határozott idejő, választással létrejövı munkaviszony, 3 
hónapos próbaidı kikötésével. 
A munkaviszony kezdı idıpontja várhatóan: 2012. szeptember 15. 

Ellátandó feladatok: a Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft. szakmai, gazdasági irányítása, 
képviselete, a Gt. és egyéb jogszabályokban az ügyvezetı részére elıírt feladatok ellátása, különös 
figyelemmel az egészségügyi szolgáltató szakmai követelményeknek megfelelı folyamatos és 
gazdaságos mőködtetésre. 

Különösen: 
– az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; 

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

– az intézmény szakmai mőködésével kapcsolatos tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer 
mőködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése; 



– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és 
Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés; 
– a szervezeti és mőködési szabályzat elıkészítése 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. 

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: 
a) orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintő végzettség; 

b) egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítés; 
c) legalább 5 éves vezetıi gyakorlat; 

valamint: 

– büntetlen elıélet; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság; 

– cselekvıképesség. 

Nem választható meg ügyvezetınek az a pályázó, akivel szemben a vezetı tisztségviselıkre a Gt.-
ben meghatározott kizáró, és/vagy összeférhetetlenségi ok(ok) állnak fenn. 
A 13/2002. (III. 28.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelıen fenti c) pont szerinti vezetıi 
gyakorlat megléte, illetve fenti  
b) pont szerinti képesítési elıírás alól a képesítés megszerzéséig, valamint a Gt. 25. § (1) 
bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség alól felmentés adható. 
Az ügyvezetıi feladatok ellátása az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. évi 
CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

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

– egészségügyi intézmények finanszírozásában szerzett gyakorlat; 

– orvosi szakvizsga megléte; 

– idegen nyelv ismerete; 

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. 

Munkabér és egyéb juttatások: Az ügyvezetı munkabére a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. törvény irányadó rendelkezéseinek, 
illetve az egészségügyi intézmény éves beszámolójának figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra. 

A pályázathoz csatolandó: 
– a pályázó személyi 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, 

– végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, illetve nyelvtudást igazoló okiratok másolata; 

– szakmai, illetve vezetıi gyakorlatot, orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói 
igazolások); 

– egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásába, illetve mőködési 
nyilvántartásba vétel igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevık a pályázati anyagát 
megismerhetik; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a jogszabályban elıírt 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz; 

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

Pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívás megjelenésétıl számított 45 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: a Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft. honlapja. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban „Pályázat a Sántha Kálmán 
Szakkórház Nonprofit Kft. ügyvezetıi feladatainak ellátására” megjelöléssel 4 példányban kell 
benyújtani személyesen vagy postai úton. 

A pályázat benyújtásának helye: 
Postai úton: Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. / 
Humánpolitikai fıosztály 

Személyesen: Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. 
Humánpolitikai fıosztály titkársága (42/599-700/2224). 

Elektronikus úton: palyazat@ehzrt.hu. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás és további információ kérhetı: 
Dóka Tünde humánpolitikai fıosztályvezetı [4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. tel.: (42) 599-
700/2224, doka.tunde@ehzrt.hu email címen.] 
A pályázatok elbírálása: az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. igazgatósága az Elıkészítı 
Bizottság véleményét követıen, legkésıbb a pályázati határidı lejártát követı hatvan napon belül 
dönt a jogviszony létesítésérıl. 
A pályázati eljárás a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 13/2002. (II. 28.) EüM rendelet 
elıírásai szerint történik. 
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

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. 

        

*** 

        

Margit Kórház Pásztó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet Margit Kórház Pásztó Röntgen Osztály osztályvezetı fıorvos munkakör 
betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 



Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı 

A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, kinevezéstıl számított 5 évre 
szól. 
A munkavégzés helye: 3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
Röntgen osztály szakmai tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan mőködésének biztosítása. 
A kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos munkakörre és határozott 
idejő vezetıi megbízásra szól. 
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
KSZ rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, orvostudományi egyetemi végzettség, radiológiai szakképesítés; 

– legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– szakorvosként legalább 10 év szakmai tapasztalat; 

– musculo-sceletalis ultrahangban jártasság. 

– mozgásszervi rehabilitáció profiljába illeszkedı RTG vizsgálatokban való jártasság. 

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

– motivációs levél; 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai; 

– MOK tagságot igazoló kártya másolata; 

– érvényes mőködési nyilvántartási igazolás másolata; 

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

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány: büntetettek nyilvántartásában nem szerepel, 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll. 
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör legkorábban 2012. július 16. napjától 
tölthetı be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 27. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Boczek Tibor Igazgató fıorvos nyújt, a 06 
(70) 5211772-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: 298-4/2012, valamint a munkakör megnevezését: 
osztályvezetı fıorvos. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Pásztó Városi Televízió 

Margit Kórház Pásztó honlapja: www.pkorhaz.hu 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idıpontja: 2012. június 12. 

        



        

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes pályázatot hirdet orvosigazgatói munkakör 
betöltésére. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés; 

– legalább öt év klinikai gyakorló orvosi tevékenység; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés ; 

– legalább tíz éves vezetıi gyakorlat; 

– büntetlen elıélet. 

Elınyt jelent: 
– orvosigazgatói beosztásban szerzett tapasztalat. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 

– rövid szakmai (vezetıi) programot; 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

Egyéb információ: 
– bérezés megegyezés szerint; 

– Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı megjelenés dátuma: 2012. június 12.; 

– határidı: az NKI honlapján történı megjelenést követı 30 nap; 

– az állás 2012. augusztus 15-tıl tölthetı be; 

– a pályázat benyújtása: Dr. Várkonyi Katalin fıigazgatóhoz, 6600 Szentes, Sima F. u. 44–58. 

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı 
szerv neve, 
címe 

Munkahely és 
munkakör megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        

Budapest 

        

A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (1074 Budapest, Csengery u. 25.) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az alábbi 
munkakörök betöltésére: 

radiológus szakorvos 

fül-orr-gégész szakorvos 

bırgyógyászati szakorvos 

sebész szakorvos 

szemész szakorvos 



reumatológus szakorvos 

ideggyógyász szakorvos 

nıgyógyász szakorvos 

kardiológus szakorvos 

és ifjúsági fogorvos 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetem, szakirányú szakorvosi végzettség; 

– érvényes mőködési engedély; 

– MOK tagság; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– további szakképesítés, szakrendelıben szerzett szakmai tapasztalat. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
– a járóbeteg szakellátáson megjelenı betegek szakorvosi ellátása. 

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

Foglalkoztatás jellege: teljes vagy részmunkaidı. 

Közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti vagy 
szabadfoglalkozású jogviszony. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 
A munkakör betölthetıségének idıpontja:  a munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal 
betölthetı. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 
– részletes szakmai önéletrajz fényképpel; 

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

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevık a pályázati anyagot 
megismerhetik, és abba betekinthetnek. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 5. 

A pályáztok elbírálásának határideje: 2012. július 20. 

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

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton vagy személyesen, a pályázatnak a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat címére történı 
eljuttatásával (1074 Budapest, Csengery u. 25.); 
– elektronikus úton az igazgatosag@tesz.co.hu e-mail címre történı beküldéssel. 

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

A hirdetmény elsıdleges közzétételének helye az Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapja. A 
KÖZIGÁLLÁS publikálási dátuma: 2012. június 15. 

        

*** 

        



Az Országos Idegtudományi Intézet (OITI) fıigazgatója (1145 Budapest, Amerikai út 57.) 
pályázatot hirdet 2 fı részére általános orvos munkakör betöltésére, az alábbi feltételekkel: 

Munkakör:  általános orvos. 

Munkahely:  Neurológia Osztály. 

Feladatkör: általános orvosi feladatok ellátása fekvı- és járóbeteg ellátásban. 

Pályázati feltételek: 
– orvosi diploma; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– diploma másolat; 

– mőködési nyilvántartás érvényességérıl szóló határozat; 

– MOK tagság igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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

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

Pályázati határidı: 2012. június 15. 

Pályázat elbírálásának határideje 2012. június 30. 

Pályázat benyújtása: Prof. Dr. Nagy Zoltán fıigazgatóhoz, az OTI címére (1145 Budapest XIV. 
ker., Amerikai út 57.). 

Egyéb információk: 
– a kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyra szól; 

– bérezés: a Kjt. alapján; 

– az állás a pályázat elbírálását követıen azonnal betölthetı. 

        

*** 

        

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

Pályázati feltételek gyermek háziorvosi munkakörbe. 
– gyermek háziorvosi szakvizsga; 

– büntetlen elıélet. 

Feladat: 
– XVIII. kerületi gyermek háziorvosi körzet ellátása alkalmazotti vagy privatizált formában. 

A jelentkezéshez csatolandó: 
– szakmai önéletrajz; 

– a végzettséget igazoló okiratok másolata. 

A pályázati feltételek gyermek fogorvos munkakörbe: 
– gyermek fogorvosi szakvizsga; 

– büntetlen elıélet. 

Feladat: 



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

A jelentkezéshez csatolandó: 
– szakmai önéletrajz; 

– a végzettséget igazoló okiratok másolata. 

Pályázati feltételek tüdıgyógyász (tüdıgondozóba) munkakörbe: 
– tüdıgyógyász szakvizsga; 

– büntetlen elıélet. 

Feladat: 
– a Pulmonológiai szakrendelés ellátása alkalmazotti formában. 

A jelentkezéshez csatolandó: 
– szakmai önéletrajz; 

– a végzettséget igazoló okiratok másolata. 

A jelentkezési anyagokat dr. Szebényi Attila orvosigazgató részére kell benyújtani a következı 
elérhetıségeken: 
cím: 1183 Budapest, Thököly út 3., e-mail: titkarsag@18euszolg.hu., t.: 06 (1) 297-1210/175-ös 
mellék. 

        

*** 

        

Jahn Ferenc 
Dél-pesti K-
R. 
helyettes 
fıig.-ja,  
orv.-Ig.-ja 
1204 Bp., 
Köves u. 1. 

Fül-Orr-Gégészeti O. 
szakorvos  
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: 
A 30 ágyas Fül-Orr-
Gégészeti O. az 
általános fül-orr-gége 
sebészeten kívül 
foglalkozik speciális 
lézeres száj, garat és 
gégemőtétekkel, fej-
nyaki rekonstruktív 
sebészettel, 
phonochirurgia-val. 
A leendı szakorvos 
feladata az Osztály 
mindennapi 
betegellátásában való 
részvétel, mőtétek 
elvégzése, betegek 
ambuláns kezelése, 
egyéb szakorvosi 
feladatok. 

– fül-orr-gége szv. 
mindkettıhöz: 
– orv. d., 
– cs: személyi adatok, 
elérhetıség, 
– részletes sz.ö., 
– képesítést igazoló 
okiratok másolata, 
– orvosi 
alapnyilvántartás 
igazolása, 
– érvényes mőködési 
engedély, 
– érvényes MOK 
tagság igazolása, 
– nyilatkozat büntetlen 
elıéletrıl, 
– nyilatkozat, illetve 
hozzájárulás arra 
vonatkozóan, hogy a 
pályázó pályázati 
dokumentációját 
a pályázatok 
elbírálásában részt vevı 
személyek 
megismerhetik 

– Nemzeti Közigazgatási Intézet 
(NKI) (korábban: KSZK) 
honlapján közzététel idıpontja: 
2012. V. 24., 
– h: 2012. VI. 30., 
– e. h.: 2012. VII. 10., 
– a m.-kör betölthetıségének 
várható idıpontja:  
2012. VII. 11., 
– a pályázati dokumentáción 
kérjük feltüntetni hivatkozási 
számként: K/1460/2012.Fıig., 
pályázati azonosító: 13/2012/PÁ., 
valamint a m.-kör megnevezését: 
„1fı fül-orr-gége szakorvos”, 
– a pályázat közzétételi helye: 
www.jahndelpest.hu, 
www.kozigallas.gov.hu, 
www.orvosallas.hu 
mindkettıhöz: 
– b: Kjt. rendelkezései, illetve 
megállapodás alapján, 
– határozatlan idejő 
közalkalmazotti jogviszony, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes 
m.-idı, 



– pályázatok benyújtása: 
elektronikus úton az 
orvigtitk@vjahndelpest.hu  
e-mail címre, dr. Lehoczky Péter 
helyettes fıig., orv.-Ig. részére 
címezve 

        

  III. számú 
Belgyógyászati O. 
szakorvos (2) 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: 
A III. számú 
Belgyógyászati O.-on 
orvosi-szakorvosi 
feladatok, valamint 
kiterjedt diabetológiai 
ambuláns feladatok 
ellátása.  
Az O. 42 ágyas 
diabetológia és 
anyagcsere részleggel,  
74 ágyas általános 
belgyógyászati 
részleggel, továbbá 10 
ágyas krónikus 
részleggel rendelkezik 

– belgyógyász vagy 
endokrinológiai szv., 
– szakorvosjelöltnek is, 
(szakorvosjelölt esetén 
a pályázati feltétel az 
Egyetem Szakmai 
Grémiuma által 
elfogadott képzési 
terv), 
– e: további szv. 
(diebetológia vagy 
belgyógyász szv.-ra 
épülı bármilyen egyéb 
szv.) 

– Nemzeti Közigazgatási Intézet 
(NKI) (korábban: KSZK) 
honlapján közzététel idıpontja: 
2012. V. 25., 
– h: 2012. VI. 30., 
– e. h.: 2012. VII. 10., 
– a m.-kör az elbírálást követıen 
azonnal betölthetı, 
– a pályázati dokumentáción 
kérjük feltüntetni: hivatkozási 
szám: K/793/4/2012. Oig., 
pályázati azonosító: 14/2012/PÁ  
pozíció: „III. sz. Belgyógyászat  
2 fı szakorvos/szakorvosjelölt”, 
– a pályázat közzétételi helye: 
www.jahndelpest.hu, 
www.kozigallas.gov.hu, 
www.orvosallas.hu 

        

Baranya megye 

        

Bács-Kiskun megye 

        

Békés megye 

        

Geszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet fogorvosi feladatok 
ellátására, vállalkozói jogviszony keretében, az önkormányzattal kötött szerzıdésben rögzített 
feltételek szerint, határozatlan idıre. A fogorvosnak a település iskola fogászati feladatait is el kell 
látnia. 
A rendelési idı heti 6 óra. 

A község lakosság száma: 820 fı. 

Pályázati feltételek: 
– fogorvosi szakképesítés; 

– büntetlen elıélet; 

– „B” kategóriás jogosítvány és személygépkocsi megléte. 



A pályázathoz benyújtandó iratok: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat másolata; 

– MOK tagság igazolása; 

– vezetıi engedély és forgalmi engedély másolata; 

– hozzájárulás a személyes adatok pályázathoz szükséges kezeléséhez és ahhoz, hogy az 
elbírálásban részt vevık a pályázati anyagot megismerhessék. 
A pályázat benyújtási határideje: a megjelenést követı 15. nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: a határidı lejártát követı elsı képviselı-testületi ülésen, 
személyes meghallgatást követıen. 
Az állás betölthetı: az elbírálást követıen azonnal, illetve megegyezés szerint, megbízási szerzıdés 
alapján. 

Juttatások: 
– szolgálati lakás biztosítható; 

– a rendelı használat ingyenes; 

– a rezsi a vállalkozó fogorvost terheli. 

A pályázat benyújtásának módja: személyesen 1 példányban a geszti Polgármesteri Hivatalban 
Fábián Zsuzsanna polgármesternél vagy levélben, 5734 Geszt, Kossuth u. 1. számra címezve. 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Fábián Zsuzsanna polgármester a 06 (66) 496-061-es 
telefonszámon. 

        

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

        

Edelény Város Önkormányzat Képviselı-testülete (3780 Edelény, István király útja 52.) pályázatot 
hirdet házi gyermekorvosi körzet betöltésére. 
Munkahely és munkakör megnevezése: 1. számú gyermek háziorvosi körzet területi ellátási 
kötelezettséggel. 
– vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött szerzıdésben 
rögzített feltételek szerint; 
– a központi ügyeleti szolgálat mőködtetésében történı részvétellel. 

Pályázati feltételek: a 4/2002. (II. 5) EüM. rendeletben, valamint a 313/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben elıírt feltételek megléte. 

A pályázathoz csatolandó: 
– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány; 

– igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak; 

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



– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását nyílt, vagy zárt képviselı-testületi ülésen kéri. 

Juttatások, egyéb információk: a gyermek háziorvosi körzet mőködtetéséhez az Edelény, István 
király útja 65. szám alatti rendelı biztosított. 
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követı 30 nap. 

A pályázat elbírálása: a pályázatot Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete bírálja el 
a benyújtást követı  
60 napon belül. 
Az állás az elbírálást követı hónap 1. napjától tölthetı be. 

További információ Molnár Oszkár polgármestertıl kérhetı a 06 (48) 524-100-as telefonszámon. 

Pályázati cím: Edelény Város polgármestere, 3780 Edelény, István király útja 52. 

A borítékra kérjük ráírni:  „pályázat házi gyermekorvosi állásra”. 

        

Csongrád megye 

        

Fejér megye 

        

Sárbogárd Város Önkormányzata pályázatot hirdet OEP finanszírozású vegyes típusú 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 betölthetıségének idıpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását 
követıen azonnal betölthetı. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 29. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sükösd Tamás polgármester nyújt, a 06 



(30) 5300-858-as, illetve a 06 (25) 520-260-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a 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. július 2. 

        

Gyır-Moson-Sopron megye 

        

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet iskolaorvos munkakör betöltésére. 

A munkavégzés helye: Mosonmagyaróvár Város munkavégzésre kijelölt oktatási intézményei. 

A munkakörbe tartozó feladatok: az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM 
rendelet szerinti iskolaorvosi feladatok ellátása. 

Pályázati feltételek: 
– háziorvosi, belgyógyász vagy csecsemı-gyermekgyógyász végzettség; 

– büntetlen elıélet; 

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

– szakképesítés szerint illetékes kamarai tagság. 

Elınyt jelent: 
– legalább 2 éves szakmai gyakorlat. 

A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai tevékenységet tartalmazó önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okirat másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a teljes pályázati anyagba 
betekinthetnek; 
– szakképesítés szerint illetékes kamarai tagságot igazoló dokumentum. 

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 8. 

A pályázat megjelenése a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján 2012. június 14-én. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követı Képviselı-testületi ülés. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márkus Erika nyújt a 06 (96) 577-818-as 
telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Mosonmagyaróvár Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történı megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Fı u. 
11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „iskolaorvos 2012.”. 

        

Hajdú-Bihar megye 

        



Heves megye 

        

Jász-Nagykun-Szolnok megye 
       

Jásztelek 
Községi Ö. 
Képv.-test. 
5141 
Jásztelek, 
Szabadság 
út 71. 

háziorvos 
– vegyes háziorvosi 
körzetben, 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– vállalkozási vagy 
egyéb formában, 
hétköznapi készenléti, 
hétvégi ügyeleti 
rendszerben való 
részvétellel, 
iskolaorvosi 
feladatokkal, 
– a település 
népességszáma: 1632 fı 

– 4/2000. (II. 25.) EüM 
rend. szerinti képesítés 
és az ott, valamint a 
313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rend.-ben elıírt 
egyéb feltételek 
megléte, 
– büntetlen elıélet, 
– cs: 3 hónapnál nem 
régebbi e.b., 
– sz.ö., 
– háziorvosi 
alkalmassági vizsgálat 
meglétét igazoló 
okmány másolata, 
– MOK területi sz. 
véleményezés a 
mőködtetési jog 
megszerzéséhez, 
– hozzájárulás a 
pályázati anyag 
elbírálásában részt 
vevıknek a 
megismeréshez, 
– okiratok hiteles 
másolata 

- h: a megjelenéstıl számított  
15 nap,, 
– az álláshely a Képv.-test. 
döntését követıen azonnal 
betölthetı, 
– szolg. lakás biztosított, 
– pályázatok benyújtása: Tóth 
Nóra polgármesterhez a P.H. 
címére (5141 Jásztelek, Szabadság 
út 71.), 
– t: 06 (57) 462-069, 
– a Képv.-test. fenntartja a jogot, 
hogy a pályázatot 
eredménytelennek minısítse 

        

Komárom-Esztergom megye 

        

A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház fıigazgatója pályázatot 
hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthetı álláshelyekre az alábbi területre: 
Fekvıbeteg Osztályra: belgyógyász, belgyógyász-kardiológus, belgyógyász-gastroenterológus-, 
idegsebész, fül-orr-gégész, szülész-nıgyógyász, aneszteziológus, sebész, neurológus szakorvosok 
részére. 
Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: radiológus, valamint nukleáris medicina 
szakvizsgával rendelkezı szakorvos részére. 
Az alábbi szakmákra jelentkezı orvos házaspárok részére korszerően felújított, könnyített 
költségtérítéső önkormányzati bérlakást biztosítunk letelepedésre, egyedülállók esetén ez külön 
megegyezés tárgyát képezi: 
belgyógyászati szakmákban, 

aneszteziológus, 



radiológus. 

Az egyéb szakmákra pályázóknál garzon házban férıhelyet biztosítunk. 

Az alábbi állások munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban is betölthetık 
(szabadfoglalkozás, vagy vállalkozás): 
Gyermeksebész        heti 6 órában. 

Szájsebész        heti 18 órában. 

Valamennyi pályázathoz: 
Bérezés: Kjt. illetve megegyezés szerint. 

Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelı szakorvosi 
tevékenység végzése. 
A pályázatokra elsısorban szakorvosok jelentkezését várjuk, de jelentkezhetnek szakvizsga elıtt 
állók is. 

A jelentkezéshez csatolandók: 
– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– mőködési nyilvántartás érvényesítésérıl szóló határozat; 

– mőködési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 

– kamarai tagság igazolása; 

– OONYI könyv másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi); 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– elıadások, publikációk listája; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevık betekintési jogához. 

Jelentkezési határidı: 2012. július 10. 

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. június 20-tól. 

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

        

Nógrád megye 

        

Pest megye 

        

Somogy megye 

        

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

        

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 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 igazolják. 

A pályázónak nyilatkoznia kell arról is, hogy a feladatot gazdálkodó szervezeti formában vagy 
magánorvosként szándékozik ellátni. 

Pályázatához 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 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 mőködtetéssel 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. Amennyiben a háziorvos központi ügyeleti ellátást vállal, 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, 4628 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 
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A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház fıigazgatója pályázatot 
hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthetı álláshelyekre az alábbi területre: 

3 fı szakgyógyszerész 

Pályázati feltétel: 



– gyógyszerész diploma; 

– szakgyógyszerész végzettség. 

Bérezés: Kjt. illetve megegyezés szerint. 

Házaspárok részére korszerően felújított, könnyített költségtérítéső önkormányzati bérlakást 
biztosítunk letelepedésre, egyedülállók esetén ez külön megegyezés tárgyát képezi: 
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. július 10. 

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. június 20-tól. 

A pályázati anyagot a Fıigazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal 
együtt) Dr. Fain András orvosigazgatóhoz 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 
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feltételek 
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Hetvehely Község Önkormányzat pályázatot hirdet védınıi álláshely betöltésére. 

Pályázati feltételek: 
– 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rend. szerinti végzettség; 

– büntetlen elıélet; 

– pályakezdıknek is; 

– munkavégzés helye: Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin községek. 

A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okirat hiteles másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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



– nyilatkozat arról, hogy pályázatának tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri. 

Egyéb információk: 
– bérezés: Kjt. szerint; 

– az állás a pályázat elbírálása után azonnal betölthetı; 

– a kinevezés határozatlan idıre szól, 3 hónap próbaidı kikötésével; 

– pályázatok benyújtása zárt borítékban, Hetvehely Község Önkormányzat polgármestere, Wágner 
Antal részére (7681 Hetvehely, Rákóczi u. 36.); 
– határidı: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) (korábban (KSZK) honlapján való közzétételtıl 
számított 15. nap; 
– az NKI honlapján történı közzététel napja: 2012. május 23.; 

– a pályázat elbírálása: a határidı lejártát követı képviselı-testületi ülésen. 

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött 
vezetıi és egyéb állásokra 

A pályázatot meghirdetı 
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A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes pályázatot hirdet fımérnöki munkakör 
betöltésére, üzemeltetési fımérnökség vezetı beosztás ellátására. 

Pályázati feltételek: 
– mőszaki egyetemi vagy fıiskolai végzettség; 

– legalább 3 éves szakmai tapasztalat; 

– gyakorlott szintő számítógépes ismeretek; 

– büntetlen elıélet. 

Elınyt jelent: 
– hasonló területen szerzett vezetıi tapasztalat; 

– gépészmérnöki vagy építımérnöki végzettség 

A pályázathoz csatolni kell: 
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

Egyéb információ: 
– bérezés megegyezés szerint. 

– az NKI-n történı megjelenés dátuma: 2012. június 12. 

– határidı: az NKI honlapján történı megjelenést követı 30 nap. 

– az állás 2012. augusztus 15-tıl tölthetı be. 

A pályázat benyújtása: Dr. Várkonyi Katalin fıigazgatóhoz, 6600 Szentes, Sima F. u. 44–58. 
 


