
Általános tudnivalók 

2012. EüK. 17. szám pályázati felhívás  

(hatályos: 2012.10.02 - ) 

Tisztelt Hirdetık, Olvasók! 

A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetıség érdekében táblázatos 
formában közöljük. Kérjük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe, hogy a 
rovatok csak a legszükségesebb információk közlésére adnak lehetıséget. A hirdetményeket 
külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további közlésre 
csak újabb kérés esetén van lehetıség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati 
hirdetményeket közvetlenül a Szerkesztıségnek küldjék meg postán (1051 Budapest, Arany 
János u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987) vagy továbbítsák telefaxon (795-0192). 

Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztıségének telefonszáma 795-1347. 

A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni. 

Tájékoztatjuk tisztelt hirdet ıinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegébıl 
kénytelenek vagyunk elhagyni azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele 
jogszabályba ütközik, nem hatályos jogszabályon alapul, illetve indokolatlan 
diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a magyar végzettséget vagy 
állampolgárságot preferáló elıírások). 

A jogszabály alapján kötelezıen meghirdetendı pályázatok térítésmentes közzétételére egy 
alkalommal van lehetıség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, 
amelyrıl az Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 
telefonszám: 266-9290 vagy 266-9294) ad felvilágosítást. 

A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – feltüntetni, hogy a 
pályázati határidı kezdı idıpontjának a hirdetı a megjelenés melyik helyét tekinti. 
Eltérı közlés hiányában a pályázati határidı hirdetmény szerinti kezdı idıpontja az 
Egészségügyi Közlönyben való megjelenés. A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján is 
megjelenı hirdetések esetén a honlapon feltüntetett határidık az irányadók, eltérı 
közlés esetén is. 

Amennyiben a közlésnél más idıpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok 
elbírálását követıen azonnal betölthetı. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján 
történik. 

A Szerkesztıség felhívja a hirdetık figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy 
félreérthetı módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekbıl adódó esetleges 
hibákért felelısséget nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy 
hirdetéseiket ne kézírásos formában juttassák el a Szerkesztıség részére. Az 
olvashatatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem vállaljuk. 



Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a 
Szerkesztıség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának 
idıpontjáig. 

Rövidítésjegyzék 
(3) = az álláshelyek száma 

ÁNTSZ = Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat 

á.p. = állampolgár 

b: = havi munkabér forintban 

Bp. = Budapest 

biz. = bizonyítvány 

cs: = csatolandó 

d. = diploma 

e: = elınyben részesül 

e. b. = erkölcsi bizonyítvány 

e. h.: = elbírálási határidı 

eü. = egészségügyi 

f: = telefax 

fıig. = fıigazgató 

Fıv. = fıváros(i) 

gy. = gyakorlat 

gyt. = gyógyszertár 

h: = pályázati határidı 

I. = intézet vagy intézmény 

Ig. = igazgató 

ig. = igazolvány 

ir. = irányítás(a)(i) 

Képv.-test. = képviselı-testület 

K. = kórház 

Kl. = klinika 

kl.-ai = klinikai 

kö. = közegészségügyi 

közp. = központ 

közpi. = központi 

kut. = kutatás(i), kutató 

Lab. = laboratórium 

lab.-i = laboratóriumi 

magyar á.p.-ság = magyar állampolgárság 



m. = munka 

M.j.V. = megyei jogú város 

Nk. = nagyközség 

nyi. = nyelvismeret 

nyv. = nyelvvizsga 

O. = osztály 

okl. = oklevél 

okt. = oktatás(a)(i) 

OONY/GYONY = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos 
Nyilvántartása 

OONYI/GYONYI = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos 
Nyilvántartásba vételérıl szóló igazolvány 

OEP = Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

orv. = orvos(i) 

Ö. = önkormányzat 

P. H. = polgármesteri hivatal 

R. = rendelıintézet 

szerv. = szervezés(e) 

sz. = szakmai 

sz.ö. = szakmai önéletrajz 

sz.gy. = szakmai gyakorlat 

szakorv.gy. = szakorvosi gyakorlat 

szk. = szakképesítés, szakorvosi képesítés 

sz.tev. = szakmai tevékenység 

sz.v. = szakmai végzettség 

szoc. = szociális 

szolg. = szolgálati 

sz.o.okl./sz.gy.okl. = szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél 

szv. = szakvizsga 

szv.biz. = szakvizsga bizonyítvány 

SZMSZ = szervezeti és mőködési szabályzat 

tap. = tapasztalat 

t: = telefoninformáció 

t/f: = telefon/telefax 

tev. = tevékenység 

t.f. = tudományos fokozat 

th. = therápia 

tud. = tudományos 



v. = végzettség 

vez. = vezetés(e) 

vez.gy. = vezetıi/vezetési gyakorlat 

vizsg. = vizsgálat 

Pályázati hirdetmények egyetemi oktatói, 
illetve egyetemi intézményekben betölthetı egyéb állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı 
szerv neve, 
címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 
információk 

        

A Szent Imre Kórház, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktatókórháza 
(1115 Budapest,  
Tétényi út 12–16.) fıigazgató fıorvosa 

1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII I. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a 
és a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a Sürgısségi Betegellátó Osztály 
osztályvezetı fıorvos beosztás ellátására határozatlan idejő közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év 
határozott idıre szóló vezetıi megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a Sürgısségi Betegellátó Osztály tevékenységének 
szakmai tervezése, szervezése, irányítása és ellenırzése. 

Pályázati feltétel: 

– sürgısségi orvostan szakvizsga; 

– legalább 5 év vezetıi gyakorlat; 

– egészségi alkalmasság; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázathoz csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is); 

– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– szakmai, vezetıi koncepció; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– határozat a mőködési nyilvántartásba vételrıl; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetık harmadik személlyel és a 



pályázatban szereplı személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevık megismerhetik. 

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

A pályázat benyújtási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı 2012. 
október 3-ai megjelenéstıl számított 30. nap. 

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

Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követıen azonnal. 

A pályázatot Dr. Bedros J. Róbert Ph.D. c. egyetemi docens, fıigazgató fıorvos, fıtanácsos részére 
kell benyújtani. Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16. 

2. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a 
és a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a Neurológiai Osztály 
osztályvezetı fıorvos beosztás ellátására határozatlan idejő közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év 
határozott idıre szóló vezetıi megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a Neurológiai Osztály tevékenységének szakmai 
tervezése, szervezése, irányítása és ellenırzése. 

Pályázati feltétel: 

– szakvizsga után legalább 10 év neurológiai szakorvosi tevékenység; 

– legalább 5 év vezetıi gyakorlat; 

– egészségi alkalmasság; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázathoz csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is); 

– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– szakmai, vezetıi koncepció; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– határozat a mőködési nyilvántartásba vételrıl; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetık harmadik személlyel és a 
pályázatban szereplı személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevık megismerhetik. 

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

A pályázat benyújtási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı 2012. 



október 3-ai megjelenéstıl számított 30. nap. 

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

Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követıen azonnal. 

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

Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16. 

3. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a 
és a 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 pályázatot hirdet az Ápolási 
Igazgatóság ápolási igazgató beosztás ellátására határozatlan idejő közalkalmazotti kinevezéssel és 5 
év határozott idıre szóló vezetıi megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Intézet fekvı- és járóbeteg ellátásának ápolás 
szakmai felügyelete, tervezése, szervezése, irányítása és ellenırzése. Szakdolgozók továbbképzésének 
biztosítása. 

Pályázati feltételek: 

– egészségügyi fıiskola intézetvezetıi szak; 

– egészségügyi menedzser képesítés; 

– legalább 5 év vezetıi gyakorlat; 

– egészségi alkalmasság; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázathoz csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is); 

– szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– szakmai, vezetıi koncepció; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetık harmadik személlyel és a 
pályázatban szereplı személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevık megismerhetik. 

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

A pályázat benyújtási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı 2012. 



október 3-ai megjelenésétıl számított 30. nap. 

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

Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követıen azonnal. 

A pályázatot Dr. Bedros J. Róbert PhD. c. egyetemi docens fıigazgató fıorvos, fıtanácsos részére 
kell benyújtani. Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16. 

        

*** 

        

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház fıigazgató fıorvosa pályázatot hirdet a Pulmonológiai Osztály 
osztályvezetı fıorvosi állására. 

Kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban (fıorvosi/szakorvosi munkakörre), 90 
napos próbaidıvel történik. 

Az osztályvezetı fıorvosi megbízás határozott idıre, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: Gyır-Moson-Sopron megye, 9024 Gyır, Vasvári Pál utca 2–4. 

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

a Pulmonológiai Osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködésének biztosítása. Az 
SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– tüdıgyógyász szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– allergológia és klinikai immunológia szakvizsga; 

– tudományos munka; 

– idegen nyelvismeret. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– szakmai vezetıi elképzelések; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes mőködési nyilvántartás igazolása; 

– MOK tagság igazolása; 

– publikációs jegyzék; 

– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázati 
anyagot megismerhetik; 

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

A beosztás betölthetıségének idıpontja:  a beosztás legkorábban 2013. január 1. napjától tölthetı 
be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 24. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Oláh Attila orvosigazgató nyújt, a 
06 (96) 507-936-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történı megküldésével 
(9024 Gyır, Vasvári Pál 
utca 2–4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 5/1359-
1/2012., valamint a beosztás megnevezését: osztályvezetı fıorvos (Pulmonológiai Osztály); 

– személyesen: PAMOK Humán Erıforrások Osztálya (9024 Gyır, Vasvári Pál u. 2–4.). 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 23. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 



– PAMOK honlapján: www.petz.gyor.hu – 2012. szeptember 24. 

– NKI honlapján: 2012. szeptember 24.; 

– GYEMSZI honlapján: 2012. szeptember 24. 

Garzonházi férıhelyet tudunk biztosítani. 

        

*** 

        

Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató 
Kórháza (6000 Kecskemét,  
Nyíri u. 38.) 

Munkakör megnevezése: Aneszteziológiai és Intenzívterápiás Osztály osztályvezetı fıorvos 

Fekvıbeteg szakellátás 

Aneszteziológiai és intenzívterápiás szakellátás vezetése, szakmai irányítása. 

Az Osztály hátteret biztosít a mőtétes és a belgyógyászati jellegő szakma számára. Speciális szakmák 
és profilok mőködtetése. Speciális eljárások és technikák alkalmazása. A diagnosztikai osztályok 
aneszteziológiai hátterének biztosítása. Szakmai felügyelet a szakmai szakági szubintenzív 
osztályokon, konzíliárusi feladat ellátása. 

Feladata: az Osztály vezetése és szakmai irányítása, a gyógyító munka magas színvonalú ellátása, az 
orvos szakmai háttér, az aneszteziológia és intenzív terápia biztosítása. 

Pályázati feltételek: 

Képesítési követelmények: 

– orvostudományi egyetemen szerzett diploma; 

– aneszteziológia és intenzív terápiás szakvizsga. 

Egyéb követelmények: 

– több éves, az aneszteziológia és intenzívterápia területén szerzett szakmai gyakorlat; 

– rendszeres szakmai továbbképzés; 

– vezetés területén szerzett gyakorlat (ide értve: részleg, csoport, szakambulancia, szakrendelés vagy 
önálló szakmai profil irányítása, koordinálása); 

– aktív tudományos tevékenység; 

– nyelvismeret; 



– büntetlen elıélet. 

A pályázat tartalmi követelményei: 

– személyi és foglalkozási adatok; 

– részletes szakmai élet bemutatása; 

– az osztály vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések, személyi és tárgyi feltételek meghatározása; 

– mőködési bizonyítvány, referenciák; 

– diploma és szakorvosi bizonyítvány másolatok; 

– szakmai továbbképzésrıl szóló igazolások; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– mőködési nyilvántartás igazolása (Orvosi Kamara); 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bizottságok véleményezzék és 
megismerjék. 

A pályázat benyújtásának határideje: az NKI honlapján történı megjelenéstıl (2012. X. 3.) 
számított 30 nap. 

Bér: megegyezés tárgyát képezi. 

A munkakör betöltésének idıpontja:  2012. december 1. 

A pályázattal kapcsolatban további információt dr. Svébis Mihály fıigazgató ad a 06 (76) 516-727-es 
telefonszámon. 

        

*** 

        

A Pécsi Tudományegyetem (7624 Pécs, Damjanich u. 30.) pályázati felhívásai az 1992. évi XXXIII. 
törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján: 

Klinikai Központ: Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika: klinikaigazgató. 

A munkavégzés helye: 7621 Pécs Munkácsy M. u. 2. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A vezetıi megbízás idıtartama:  a vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól. 



Klinikai Központ, Fogászati és Szájsebészeti Klinika: klinikaigazgató. 

A munkavégzés helye: 7621 Pécs, Dischka Gyızı u. 5. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A vezetıi megbízás idıtartama:  a vezetıi megbízás határozott idıre, 3 évig szól. 

Mindkét pályázati kiírás vonatkozásában: 

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

Graduális képzésben részt vevı hallgatók magyar, angol és német nyelvő oktatásának koordinálása, a 
posztgraduális képzés felügyelete. Elıadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol és/vagy német 
nyelven, a klinika gyógyító, oktató, kutatási tevékenységének irányítása. 

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

Pályázati határidı: 

– szakirányú egyetemi végzettség; 

– PhD, habilitáció; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség; 

– legalább 12 éves oktatói gyakorlat; 

– jelentıs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A feladatkör 
ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történı megküldésével (7622 Pécs, 
Vasvári u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: P-
107/2012, valamint a beosztás megnevezését: „Klinikaigazgató” és 

– elektronikus úton: dr. Pintér Éva részére a dekani.hivatal@aok.pte.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 30. 



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– PTE honlap; 

– NKI honlapja (2012. október 1.). 

        

*** 

        

A Soproni Megyei Jogú Város Erzsébet Kórháza, a DE OEC Oktató Kórháza mb. fıigazgató fıorvosa 
pályázati hirdetményei: 

1. Belgyógyászati Krónikus Osztály: osztályvezetı fıorvos. A kinevezés határozatlan idejő 
közalkalmazotti jogviszonyban, fıorvosi/szakorvosi munkakörre történik. Az osztályvezetı fıorvosi 
megbízás határozott idıre, egy évre szól. 

A munkavégzés helye: Gyır-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Gyıri u. 15. 

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

a Belgyógyászati Krónikus Osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködésének 
irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– belgyógyászat szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen elıélet; 

– egészségügyi alkalmasság 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– tudományos fokozat; 

– gerontológiai jártasság; 

– idegen nyelvismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 



– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– szakmai, vezetıi elképzelések; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes mőködési nyilvántartás másolata; 

– publikációs jegyzékek; 

– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, amelybe hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázati 
anyagot megismerhetik; 

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: az NKI honlapján történı közzétételtıl (2012. október 5.) 
számított 30 nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi László mb. fıigazgató fıorvos 
nyújt, a 06 (99) 312-120/241-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház címére 6 egyezı 
példányban történı megküldésével (9400 Sopron, Gyıri u. 15.). 

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

A pályázat további közzétételének helye: a Kórház honlapján. www.sopronkorhaz. hu, NKI 
honlapján. 

2. Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály osztályvezetı fıorvos. A kinevezés határozatlan idejő 
közalkalmazotti jogviszonyban,  
fıorvosi/szakorvosi munkakörre történik. Az osztályvezetı fıorvosi megbízás határozott idıre, 5 évre 
szól. 

A munkavégzés helye: Gyır-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Gyıri u. 15. 

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

a Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködésének 
irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 



rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– pszichiátria és pszichiátriai – rehabilitációs szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen elıélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– tudományos fokozat; 

– idegen nyelvismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– szakmai, vezetıi elképzelések; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes mőködési nyilvántartás másolata; 

– publikációs jegyzékek; 

– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázati 
anyagot megismerhetik; 

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: az NKI honlapján való megjelenéstıl (2012. október 5.) 
számított 30. nap. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi László mb. fıigazgató fıorvos 
nyújt a 06 (99) 312-120/241-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a Soproni Erzsébet Oktató Kórház címére 6 
egyezı példányban történı megküldésével (9400 Sopron, Gyıri u. 15.). 

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

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Kórház honlapján: www.sopronkorhaz.hu, NKI 
honlapján 

        

*** 

        

Soproni 
Erzsébet 
Oktató K. 
fıig. fıorvosa 
9400 Sopron, 
Gyıri u. 15. 

Neurológiai és Stroke O. 
neurológus szakorvos 

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

– a meghirdetett 
álláshellyel kapcsolatban 
részletes információt dr. 
Molnár Sándor PhD. 
osztályvezetı fıorvostól 
lehet kérni  
a 06 (99) 312-120/533-as 
telefonszámon 
valamennyihez: 
– b: Kjt., illetve 
megegyezés szerint, 
– h: az NKI honlapján 
való megjelenéstıl (2012. 
október 5.) számított 30. 
nap, 
– e.h.: a h. lejártát követı  
30. nap, 
– pályázatok benyújtása:  
4 példányban: dr. Korányi 
László mb. fıig. fıorvos 
részére a K. címén  
(9400 Sopron, Gyıri u. 
15.), 

        

  Belgyógyászati Mátrix 
Egység/I. Belgyógyászati 
O. Gasztroenterológia 
belgyógyász/gasztro- 
enterológus szakorvos  

– szakirányú szk. 
– szv. elıtt álló orvosoknak 
is 

– a meghirdetett 
álláshellyel kapcsolatban 
részletes információt dr. 
Patai Árpád osztályvezetı 
fıorvostól lehet kérni  
a 06 (99) 312-120-as 
telefonszámon 

        



  Belgyógyászati Mátrix 
Egység/I. Belgyógyászati 
O. Kardiológia 
belgyógyász/kardiológus 
szakorvos 

– szakorvosjelöltnek is, 
– szakirányú szk. 

– a meghirdetett 
álláshellyel kapcsolatban 
részletes információt dr. 
Kovács Imre PhD. 
osztályvezetı fıorvostól 
lehet kérni  
a 06 (99) 312-120-as 
telefonszámon 

        

  Közpi. Lab. 
orvosi mikrobiológus 
szakorvos 

– szakirányú szk. – a meghirdetett 
álláshellyel kapcsolatban 
részletes információt dr. 
Korányi László mb. fıig. 
fıorvostól lehet kérni  
a 06 (99) 312-120/241-es 
telefonszámon 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi 
és orvosvezetıi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı szerv 
neve, címe 

Munkahely és 
munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 
információk 

  

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház fıigazgató fıorvosa pályázatot hirdet osztályvezetı fıorvosi állás 
betöltésére az I.  Bırgyógyászati Osztályra. 

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; 

– vezetıi gyakorlat; 

– 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; 

– 3 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. 

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

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

Az állás betölthetı: a pályázat elbírálását követıen azonnal. 

        

*** 

        

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot hirdet az Egészségügyi 
Központ – önállóan mőködı közintézet – intézményvezetıi állására, az intézmény alapító okiratában 
meghatározott 5 éves idıtartamra, 4 órás részfoglalkoztatás keretében. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen elıélet, cselekvıképesség; 

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



– magyar nyelv anyanyelvi szintő ismerete; 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintő végzettség; 

– szakorvosi képesítés; 

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

– legalább 5 éves vezetıi gyakorlat (a fenntartó felmentést adhat e feltétel alól); 

– a vezetıi megbízás 5 évre, 2012. december 1. napjától, 2017. november 30-ig szól, amely többször 
hosszabbítható; 

– a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázathoz csatolandó: 

– 90 napnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok közjegyzı által hitelesített másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 

– intézmény szakszerő és törvényes mőködésének biztosítása; 

– munkáltatói jogok gyakorlása; 

– költségvetés alapján az intézmény mőködéséhez szükséges feltételek biztosítása; 

– az intézmény képviselete; 

– valamint az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatában kizárólagos hatáskörként 
meghatározott egyéb feladatok ellátása. 

Kinevezés: közalkalmazotti jogviszonyba: szakorvosként, határozatlan idıre, 4 órás 
részfoglalkoztatás. 

Vezetıi megbízás: határozott idejő, 2012. december 1. napjától 2017. november 30. napjáig. 

Kinevezés, illetmény megállapítás: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
alapján. 



Munkáltató:  Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 

Munkavégzés helye: Bács-Kiskun Megye, 6090 Kunszentmiklós, Kossuth L. u. 4. Egészségügyi 
Központ. 

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatokat postai úton kell benyújtani a Kormányzati 
Személyügyi Szolgáltató  
és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történı megjelenéstıl (2012. szeptember 14.) 
számított 30 napon belül. Ha a határidı lejárta pihenınapra, vagy munkaszüneti napra esik, úgy az azt 
követı munkanap 16 óráig. 

Pályázat benyújtásának helye: postai úton: Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Bıdi Szabolcs 
polgármesterhez címezve. 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. 

Pályázat elbírálásának határideje: a pályázat elbírálására a benyújtási határidıt követı soron 
következı képviselı-testületi ülésen kerül sor. A sikertelenül pályázók az elbírálás határidejét követı 
8 munkanapon belül – a pályázati anyaguk egyidejő visszaküldése mellett – értesítést kapnak. 

        

*** 

        

Fejér Megyei 
Szent György K. 
fıig.-ja 
8000 
Székesfehérvár, 
Seregélyesi u. 3. 

Reumatológiai 
O. 
osztályvezetı 
fıorvos 

– orv. d., 
– reumatológiai szk., 
– szakorv. gy., 
– vez.-i gy., 
– büntetlen elıélet, 
– e: összetett, széles körő rálátás a 
reumatológiai szakterületre, gy.-i 
tapasztalat nemzetközi 
kitekintéssel, 
– sz. tapasztalat immunológia 
területen, 
– belgyógyászati szv., 
– tud. fokozat, 
– cs: részletes sz.ö., 
– sz. elképzelések, vez.-i 
koncepció, 
– iskolai v.-et igazoló okiratok 
másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat arról, hogy a 
bírálatban részt vevık 
megismerhetik a pályázatot 

– b: megállapodás szerint, 
– h: 2012. X. 26., 
– határozatlan idejő 
szakorvosi 
közalkalmazotti 
jogviszonyban és 5 évre 
szóló határozott idejő 
vez.-i megbízással, 
– az állás betölthetı: 
2012. XII. 1-jétıl (a 
pályázati eljárás 
lefolytatása az ide 
vonatkozó rendelet szerint 
történik), 
valamennyihez: 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Csernavölgyi István  
fıig.-hoz a K. címére  
(8000 Székesfehérvár, 
Seregélyesi u. 3.), 
– érdeklıdni lehet dr. 
Reiber István orv.-Ig.-tól  
a 06 (22) 535-683-as 
telefonszámon 

        

  Szájsebészet 
osztályvezetı 
fıorvos 

– orv. d., 
– dento-alveoláris szakorv.gy., 
– vez.gy., 

– b: megállapodás szerint, 
– h: 2012. X. 26., 
– határozatlan idejő 



– büntetlen elıélet, 
– e: összetett, széles körő rálátás a 
szájsebészeti szakterületre, 
– cs: részletes sz.ö., 
– sz. elképzelések, vez.-i 
koncepció, 
– iskolai v.-et igazoló okiratok 
másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat arról, 
hogy a bírálatban részt vevık 
megismerhetik  
a pályázatot 

szakorvosi 
közalkalmazotti 
jogviszonyban és 5 évre 
szóló határozott idejő 
vez.-i megbízással, 
– az állás a pályázat 
elbírálását követıen 
azonnal betölthetı (a 
pályázati eljárás 
lefolytatása az ide 
vonatkozó rendelet szerint 
történik) 

        

  Higiénés O. 
osztályvezetı 
fıorvos 

– orv. d., 
– megelızı orvostan és 
népegészségtan/infektológia szv., 
– vez.gy., 
– büntetlen elıélet, 
– e: összetett, széles körő rálátás a 
kórházhigiéné és infekció kontroll 
területre, 
– cs: részletes sz.ö., 
– sz. elképzelések, vez.-i 
koncepció, 
– iskolai v.-et igazoló okiratok 
másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat arról,  
hogy a bírálatban részt vevık 
megismerhetik  
a pályázatot 

– b: megállapodás szerint, 
– h: 2012. X. 26., 
– az állás a pályázat 
elbírálását követıen  
azonnal betölthetı  
(a pályázati eljárás 
lefolytatása az ide  
vonatkozó rendelet szerint 
történik), 
– határozatlan idejő 
szakorvosi 
közalkalmazotti 
jogviszonyban és 5 évre 
szóló határozott idejő 
vezetıi megbízással 

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        

Budapest 

        

Jahn Ferenc  
Dél-pesti K. és 
R. 
orv.-Ig. 
helyettese 
1204 Bp., 

Sebészeti O. 
sebész szakorvos / vagy 
szakorvosjelölt 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: a 
Sebészeti O.  

– sebész szv., 
– szv. elıtt álló 
szakorvosjelöltnek is, 
– e: érsebészet szv., 
mindkettıhöz: 
– orv. d., 

– h: 2012. X. 19., 
– e.h.: 2012. X. 31., 
– a jelentkezési 
dokumentáción  
az alábbi hivatkozásokat 
kérjük feltüntetni: hivatkozási 



Köves u. 1. az általános hasi 
sebészeten kívül 
foglalkozik a nyelıcsı és 
a cardiatáj sebészetével, 
coloproctológiával. A 
haladó laparoscopia az O. 
rutin  
tev.-éhez tartozik.  
Az O. részt vesz a közpi. 
régió érsebészeti 
ügyeletében, ellátja a 
XVIII., XX., XXI. és 
XXIII. kerületek + Dél-
pesti régió lakosságát 
fekvıbetegellátás, illetve  
a XX., és XXIII. ker. 
lakosságát 
járóbetegellátás 
tekintetben. Szervezetileg 
a Sebészeti  
O.-hoz integrálva 
mőködnek a 
szakambulanciák 

– MOK tagság, 
– cs: a jelentkezı 
személyi adatai, 
elérhetısége, 
– részletes sz.ö., 
– képesítést igazoló 
okiratok másolata, 
– orvosi 
alapnyilvántartási 
igazolás, 
– érvényes mőködési 
engedély, 
– érvényes MOK 
tagság igazolása, 
– nyilatkozat büntetlen 
elıéletrıl, 
– nyilatkozat, illetve 
hozzájárulás arra 
vonatkozóan, hogy a 
jelentkezı jelentkezési 
dokumentációját a 
pályázatok 
elbírálásában részt 
vevı személyek 
megismerhetik 

szám: 16/2012/ÁLL, valamint 
K/2710/1/12.Oig. pozíció:  
„1 fı sebész szakorvos/vagy 
szakorvosjelölt” 
mindkettıhöz: 
– b: Kjt. szerint, megállapodás 
alapján, 
– határozatlan idejő 
közalkalmazotti jogviszony, 
– teljes munkaidıben, 
– a Közigállás honlapon való 
közzététel: 2012. IX. 10., 
– pályázatok benyújtása: 
elektronikus úton az 
orvigtitk@jahndelpest.hu  
e-mail címre, dr. Szabó Tibor 
orv.-Ig.-helyettes részére 
címezve, 
– a m.-kör betölthetıségének  
várható idıpontja:  
a m.-kör az elbírálást 
követıen azonnal  
betölthetı 

        

  III. Belgyógyászati O. 
szakorvos /vagy 
szakorvosjelölt (2) 

– belgyógyász vagy 
endokrinológiai szv., 
– szakorvosjelölt 
esetén 
a pályázati feltétel az 
Egyetem Szakmai 
Grémiuma által 
elfogadott képzési terv, 
– e: további szv 
(diabetológia vagy 
belgyógyász szv.-ra 
épülı bármilyen egyéb 
szv.), 
– cs: 90 napnál  
nem régebbi e.b. 

– h: 2012. X. 31. 
– e.h.: 2012. XI. 9., 
– a pályázati dokumentáción 
az alábbi hivatkozásokat 
kérjük feltüntetni: hivatkozási 
szám: K/793/6/2012.Oig.,  
Pályázati azonosító: 
24/2012/PÁ pozíció:  
„III. sz. Belgyógyászat 2 fı 
szakorvos/szakorvosjelölt” 

        

Baranya megye 

        

Bács-Kiskun megye 

        

Békés megye 



        

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

        

Csongrád megye 

        

Fejér megye 

        

Enying Város Önkormányzata (8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26.) pályázatot hirdet az I. számú – 
betöltetlen, jelenleg  
helyettesítéssel ellátott – házi gyermekorvosi körzetben házi gyermekorvosi állás betöltésére. 

Munkakör megnevezése: házi gyermekorvosi körzet közalkalmazotti, gazdálkodó szervezeti vagy 
magánorvosi formában történı ellátása, mőködtetése, területi ellátási kötelezettséggel, iskola-
egészségügyi és ifjúság-egészségügyi ellátásban való részvétellel, központi ügyeletben való részvételi 
kötelezettséggel. Az I. számú házi gyermekorvosi körzet jelenleg 503 fı (0–14 éves korig) ellátandó 
lakossági létszámmal rendelkezik. 

A meghirdetett házi gyermekorvosi körzet praxisjoga a jelenlegi, fennálló állapot szerint 
térítésmentesen megszerezhetı. 

A munkavégzés helye: Enyingi Rendelıintézet (8130 Enying, Szabadság tér 16., valamint 
balatonbozsoki orvosi rendelı, 8131 Enying, Fı utca 63.) 

Pályázati feltételek: az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi 
tevékenységrıl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben elıírt feltételek megléte. 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok [egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas 
vállalkozás esetén az alapító okirat (alapszabály) és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles 
másolata]; 

– nyilatkozat annak érdekében, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatát, pályázati anyagát az 
elbírálásában részt vevık megismerhetik; 

– egészségügyi alkalmassági igazolás; 

– hatóság részérıl kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei 
fennállnak; 



– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását nyilvános, illetve zárt ülésen kéri. 

Juttatás: közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, a vonatkozó végrehajtási rendeletek és a Képviselı-testület egyedi döntése szerint. 
Gazdálkodó szervezeti vagy magánorvosi formában történı ellátás esetén, a feladatot ellátó köt 
finanszírozási szerzıdést az OEP-pel. 

A pályázat benyújtásának módja és határideje: a pályázatokat 2012. decembertıl 31. napjáig, 
postai úton, írásban kell benyújtani Enying Város Önkormányzatának címére (8130 Enying, Kossuth 
Lajos utca 26.) Pıdör Gyula polgármesternek címezve. A borítékon feltüntetendı: „Házi 
gyermekorvosi pályázat”. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Mihályfi Gábor 
aljegyzı ad, a 06 (22) 372-002-es telefonszámon vagy az aljegyzo.pmhiv@enying.eu elektronikus 
elérhetıségen. 

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

A feladatellátás (megbízás) kezdete és idıtartama:  az állás az elbírálást követıen, a vonatkozó 
mőködési és egyéb engedély(ek)rıl szóló hatósági döntés(ek) jogerıre emelkedésével, a szükséges 
engedélyezési eljárást követıen azonnal betölthetı; az önkormányzat a nyertes pályázóval 
határozatlan idıre, de legalább 5 évre szóló feladat-ellátási szerzıdést köt, melyben a felek a 
mőködés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítik. 

Egyéb információ: a Fejér megyei Enying település Siófoktól 20 km-re található, a házi 
gyermekorvosi körzetben a feladatellátást jelenleg helyettesítı orvossal biztosítja az önkormányzat, a 
feladatellátásához a rendelı helyiségeit az önkormányzat térítésmentesen biztosítja azzal, hogy a 
rendelı mőködési (rezsi) költségeit a feladatot ellátó (megbízott) viseli, az orvosi rendelı tárgyi 
eszköz felszerelés készletét az önkormányzat használatra, leltár szerint átadja, az önkormányzat 
szükség esetén az orvos lakhatásának megoldásához segítséget nyújt. 

A Képviselı-testület fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

        

Gyır-Moson-Sopron megye 

        

Hajdú-Bihar megye 

        

Heves megye 

        

Albert 
Schweitzer K-R. 
Nonprofit 
Közhasznú Kft. 
ügyvezetı Ig.-ja 
3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 
16. 

szülész-nıgyógyász 
szakorvos 
valamennyihez: 
– a projekt az Európai 
Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával  
valósul meg 

– szülész-nıgyógyász 
szv., 
valamennyihez: 
– magyar vagy 
honosított orv. d., 
– cs: szv.biz. másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– MOK tagság 

valamennyihez: 
– b: megállapodás szerint, 
– a m.-idı és jogviszony: 
megállapodás szerint, 
– az állás a pályázatok 
elbírálása után azonnal 
betölthetı, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Zámbó László ügyvezetı 



igazolása, 
– érvényes mőködési 
engedély 

Ig.-hoz az I. címére  
(3000 Hatvan,  
Balassi B. út 16.), 
– t: 06 (37) 346-464 

        

  intenzív-aneszteziológus 
szakorvos 

– aneszteziológus szv.   

        

  belgyógyász szakorvos – belgyógyász szv.   

        

  neonatológus szakorvos – neonatológus szv.   

        

  neurológus szakorvos – neurológus szv.   

        

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

        

Komárom-Esztergom megye 

        

Vaszary Kolos 
K. 
2500 
Esztergom, 
Petıfi S. u. 26–
28. 

Urológia járóbeteg 
szakellátás 
urológus szakorvos 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: 
urológia járóbeteg 
szakellátás, valamint 
egynapos sebészeti ellátás 

– urológus szv., 
valamennyihez: 
– orv. d., 
– büntetlen elıélet, 
– cs: részletes sz.ö., 
– személyi és 
foglalkoztatási adatok, 
– d., szv.biz. másolata, 
– érvényes e.b., 
– mőködési 
nyilvántartás igazolása, 
– nyilatkozat arról,  
hogy a pályázati 
anyagot  
az elbírálásban részt 
vevık megismerhetik, 
abba betekinthetnek  
és véleményezhetik 

– e.h.: a h. lejártát követı  
15. nap, 
valamennyihez: 
– b: Kjt. irányadásával, 
– h: 2012. október 31., 
– a m.-kör az elbírálást 
követıen azonnal betölthetı, 
– határozatlan idejő 
közalkalmazotti 
jogviszonyban, 
– a foglalkoztatás jellege: 
teljes m.-idı, 
– pályázatok benyújtása: 
személyesen vagy postai úton 
a K. címére  
(2500 Esztergom,  
Petıfi S. u. 26–28.), 
– a pályázattal kapcsolatos 
további információt dr. Osvai 
László nyújt a  
+36 (30) 910-2155-ös 
telefonszámon 
– a közigállás honlapon való 
megjelenés idıpontja  
2012. szeptember 27. 

        

  Röntgen O. – radiológus szv. – e.h.: a h.-t követı  



radiológus szakorvos 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: az O. 
profiljába tartozó 
szakorvosi feladatok 
ellátása (kontrasztanyagos 
vizsgálatok elvégzése, 
leletezése, natív 
átvilágítások, ultrahangos 
vizsgálatok végzése, CT 
vizsgálatok végzése, a 
felvételek értékelése, lelet 
adása) 

10 munkanap 

        

  Fül-orr gégészet O. 
fül-orr-gégész szakorvos 

– fül-orr gégész szv. – e.h.: a h. lejártát követı  
15. munkanap 

        

Nógrád megye 

        

Bátonyterenye 
Város Ö. 
Képv.-test. 
3070 
Bátonyterenye, 
Városház út 2. 

III. Fogorvosi Körzet 
fogorvos 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: 
területi ellátási 
kötelezettséggel 
Bátonyterenye III. sz. 
fogorvosi feladatok 
ellátása, valamint 
iskolafogászat 

– a 313/2011. (XII. 
23.) Korm. rend.-ben, 
valamint a 4/2000. (II. 
25.) EüM rend.-ben 
foglalt képesítési 
feltételek megléte, 
– büntetlen elıélet, 
cselekvıképesség, 
– e: fogorvosként 
legalább  
3–5 év sz. tapasztalat, 
– amennyiben a 
körzetet vállalkozói 
formában kívánja 
ellátni, 
– cs: 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– képesítést igazoló 
okiratok hiteles 
másolata, 
– sz. és személyes 
önéletrajz, 
– OONY-ba történt 
felvétel igazolásának 
hiteles másolata, 
– nyilatkozat, mely 
szerint hozzájárul 
ahhoz,  
hogy a pályázat 

– b: Kjt. rendelkezéseinek az 
irányadásával, 
– h: 2012. X. 20., 
– e.h.: a pályázatokat 
Bátonyterenye Város Ö. 
Képv.-test. a h. leteltét követı 
elsı ülésén bírálja el. A 
kinevezés közalkalmazotti 
jogviszony esetén 3 hónap 
próbaidı kikötésével történik, 
– határozatlan idejő 
közalkalmazotti 
jogviszonyban, teljes  
m.-idıben, 
– a m.-kör a pályázatok 
elbírálását követıen azonnal 
betölthetı, 
– pályázatok benyújtása:  
a Bátonyterenye város 
polgármestere címére történı 
megküldésével  
(3070 Bátonyterenye, 
Városház út 2.). A borítékon 
feltüntetendı a munkakör 
megnevezése: fogorvos, 
– a pályázati kiírás további 
közzétételének helye: NKI 
honlapja 
(www.kozigallas.hu), 



elbírálásában részt 
vevık  
a pályázati anyagot 
megismerhetik, 
– nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati 
anyagában foglalt 
személyes adatainak a 
pályázati eljárással 
összefüggésben 
szükséges kezeléséhez 
hozzájárul, 
– nyilatkozat arról,  
hogy a személyét 
érintı kérdés 
tárgyalásakor nyílt 
vagy zárt ülést kér, 
– nyilatkozat a körzet 
ellátásának módjáról 
(közalkalmazottként 
vagy vállalkozói 
formában kívánja-e 
ellátni) 

wwww.bátonyterenye.hu 

        

Pest megye 

        

Somogy megye 

        

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

        

Tolna megye 

        

Vas megye 

        

Veszprém megye 

        

Gróf Esterházy 
K. és R. 
Szakrendelı 
8500 Pápa, 
Jókai u. 5–9. 

szemész szakorvos – szemész szv., 
valamennyihez: 
– külföldön szerzett d. 
esetén honosítás, 
– cs: önéletrajz, 
– sz. pályafutás, 
– orv. d.-t,szv.-t 
tartalmazó iratok és a 
kötelezı folyamatos 
továbbképzési idıszak 

valamennyihez: 
– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstıl számított 
30. napon belül, 
– az állás a pályázat 
elbírálását követıen azonnal 
betölthetı, 
– lakás megbeszélés tárgya, 
– érdeklıdni lehet: dr. Vörös 
Ibolya fıig.-hoz a K. címére 



teljesítését igazoló 
okiratok másolatai, 
– OONY-ba történt 
felvétel igazolásának 
másolata,  

(8500 Pápa, Jókai u. 5–9.), 
– t: (89) 514-002 

        

  csecsemı és gyermek 
szakorvos 

– csecsemı- és 
gyermekgyógyász szv. 

  

        

  szülész-nıgyógyász 
szakorvos 

– szülész-nıgyógyász 
szv. 

  

        

  sebész szakorvos – sebész szv.   

        

  belgyógyász szakorvos – belgyógyász szv., 
– szv. elıtt álló 
rezidensek is 

  

        

Várpalota Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot ír ki Várpalota 1. számú házi 
gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában történı ellátására. 

Ellátandó feladatok: 

– Várpalota város közigazgatási területén az 1. számú gyermekorvosi körzetben gyermekorvosi 
feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel Várpalota Város Önkormányzatának tulajdonában 
lévı, Várpalota, Bakony utca 14. szám alatti  
rendelıben; 

– a tevékenység magában foglalja a központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való részvételt, mely az 
ügyeletben társult települések (Várpalota, Berhida, Pétfürdı, İsi, Öskü, Tés, Jásd, Hajmáskér, Sóly és 
Vilonya gyermek lakossága) ellátását is jelenti; 

– a tevékenység vállalkozó háziorvosként látható el. 

Pályázati feltételek: 

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 
szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény, 
valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyi 
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirıl, valamint a mőködési engedélyezési eljárásról szóló 
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben elıírt egyéb feltételek; 

– büntetlen elıélet; 

– cselekvıképesség. 



A pályázathoz csatolandó: 

– végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– MOK tagság igazolása; 

– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas 
vállalkozás esetén az Alapító Okirat/Cégbírósági bejegyzést igazoló okirat) hiteles másolata; 

– írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevı képviselık (bizottsági tagok) a 
pályázati anyagot megismerhetik; 

– egészségügyi alkalmassági igazolás. 

A pályázat benyújtásának helye és módja: 

– postai úton, egy példányban kell benyújtani Várpalota Város Önkormányzata címére: 8100 
Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39., Talabér Márta polgármesternek címezve. A borítékon 
feltüntetendı: „Házi gyermekorvosi pályázat”; 

– a pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon kérhetı: Sándor 
Tamás aljegyzı: 06 (30) 267-2377, Béndek Alexandra egészségügyi referens: 06 (30) 815-2547. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 22. 

Elbírálás határideje: a pályázati határidı lejártát követı legközelebbi Képviselı-testületi ülés. 

Az orvosi praxis betölthetıségének idıpontja:  2012. december 1. 

A megbízás idıtartama:  az Önkormányzat határozatlan idejő szerzıdést köt, melyben a felek 
rögzítik a mőködési feltételeket. 

Várpalota Város Önkormányzatának Képviselı-testülete fenntartja a jogot a pályázat 
eredménytelenné nyilvánítása iránt. 

        

Zala megye 

Pályázati hirdetmények gyógyszerészi, gyógyszertári asszisztensi állásokra 
A pályázatot meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        
A Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelıintézet és Baleseti Központ fıigazgatója (1076 Budapest, 
Péterfy Sándor utca 8–20.) pályázatot hirdet Intézeti Gyógyszertár fıgyógyszerész munkakörének 
betöltésére. 



Feladata: 

– a gyógyszerellátás megszervezése; 

– a gyógyszerek megrendelése, tárolása, elosztása, ellenırzése és az alkalmazáshoz szükséges 
szakmai információ biztosítása betegellátó osztályokat és közvetlen lakossági ellátást biztosító 
gyógyszertárakban. 

Pályázati feltételek: 

– gyógyszerész diploma és szakgyógyszerészi képesítés; 

– legalább 5 éves gyógyszerészi gyakorlat; 

– intézeti gyógyszertári gyakorlat; 

– intézeti gyógyszertárban szerzett vezetıi tapasztalat; 

– büntetlen elıélet. 

Elınyt jelent: 

– tudományos minısítés; 

– egészségügyi menedzseri végzettség; 

– nyelvvizsga (valamelyik világnyelvbıl). 

A pályázathoz csatolandó: 

– vezetıi elképzelések; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata; 

– érvényes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása; 

– GYONYI másolata, 

– nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevık a pályázatot megismerhessék. 

Juttatások, egyéb információk: 

– illetmény: Kjt.-t figyelembe véve, megállapodás szerint. 

Pályázati határidı: a kiírás megjelenésétıl számított 15. nap. 



Az állás a pályázati eljárást követıen azonnal betölthetı. 

Lakás nem biztosítható. 

A pályázattal kapcsolatos információ kérhetı a munkaügyi osztályvezetıtıl a 461-4764-es 
telefonszámon. 

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra 

A pályázatot meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        

Báta Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet védını munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozott idejő, szülés miatt távollévı védını 
helyettesítésére közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkozatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7149 Báta, Fı utca 147. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a területi védınıi feladatok ellátásáról szóló 49/2004. 
(V. 21.) ESzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelıen. 

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

Pályázati feltételek: 

– fıiskola védını szakán szerzett diploma; 

– felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások); 

– büntetlen elıélet, cselekvıképesség, mőködési nyilvántartás (regisztrációs kártya). 

Elvárt kompetenciák: 

– jó kommunikációs képesség, kapcsolatteremtıl képesség, magabiztos fellépés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz, motivációs levél; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 



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

– mőködési nyilvántartásról másolat (pályakezdık kivételével). 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mihó Beatrix nyújt a 06 (74) 490-558-as 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Báta, Fı utca 147.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplı azonosító számot: 2873/2012., valamint a munkakör megnevezését: „védını”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a pályázat elbírálásáról, 
a pályázat eredménytelenné nyilvánításának lehetıségét fenntartva. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 17. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Báta Község honlapja: wwww.bata.hu. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: alkalmazás esetén 3 hónap próbaidı 
kikötése. 

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

        

*** 

        

Esztergom Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet védını munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom Megye, 2500 Esztergom, Simor J. u. 122. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet szerinti védınıi feladatok ellátása Esztergom Város 
közigazgatási területén, valamint óvodai és iskolai egészségügyi védınıi feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 



jogállásáról szóló 1992. évi  
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Igény esetén Esztergom város területén szolgálati lakás igénybevételére van lehetıség, melynek 
bérleti feltételeit sikeres pályázat esetén külön megállapodás rögzíti. 

Pályázati feltételek: 

– fıiskolai végzettség, védınıi szakirány; 

– felhasználói szintő számítógépes ismeret; 

– „ B” kategóriás jogosítvány; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– védınıi – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata; 

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Zoltán nyújt, a 33/542-022-es 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak Esztergom Város Önkormányzatának címére történı megküldésével 
(2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı 
azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Védını; 

– személyesen: Kiss Zoltán, Komárom-Esztergom Megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: NKI honlap: 2012. szeptember 17. (közigállás 



sorszám: KJT82760); helyi hirdetıtábla: 2012. szeptember 17. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A munkaviszony 3 hónap próbaidıvel létesíthetı. a pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné 
nyilvánítási jogát fenntartja. 

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

        

*** 

        

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelıintézet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Árpád-házi Szent Erzsébet 
Szakkórház és Rendelıintézet Kardiológiai Rehabilitációs Osztály dietetikus munkakör 
betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Hısök tere 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: terápiás és 
prevenciós dietetikusi tevékenység. 

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

Pályázati feltételek: 

– fıiskolai, dietetikus szakon szerzett oklevél. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– szakmai – legalább 1–3 év – tapasztalat; 

– ECDL. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– egészségügyi fıiskolai kar dietetikus szakán szerzett fıiskolai oklevél másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– feladat ellátására vonatkozó szakmai motivációs levél; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintéshez. 



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

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 8. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Meizner Krisztina nyújt, a 06 (34) 586-698-as 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az Árpád-Házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelıintézet címére 
történı megküldésével (2890 Tata, Váralja út 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplı azonosító számot: 2913/053/002., valamint a munkakör megnevezését: 
„Dietetikus”; 

– személyen: Meizner Krisztina, 2890 Tata, Váralja u. 6. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: szóbeli meghallgatás után a munkakör gyakorlója dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 12. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Kórház honlapja: wwww.tata.korhaz@gmail.com – 2012. szeptember 17. 

– Tata Város honlapja: www.tata.hu – 2012. szeptember 17. 

        

*** 

        

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Kiskunfélegyházi Védınıi Szolgálat védınıi 
magasabb vezetıi beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A vezetıi megbízás idıtartama:  a vezetıi megbízás határozott idıre, 2013. január 1.–2017. 
december 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 6. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: az egészségügyi 
törvényben és a védınıi szolgálatra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, 
mely magában foglalja a területi, az iskolai védınıi feladatok ellátását. Munkáltatói jogkör 
gyakorlása a Védınıi Szolgálat közalkalmazottai tekintetében. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi  



XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A magasabb vezetıi pótlék mértéke a Kjt. végrehajtási 
rendelete alapján a pótlékalap 200%-a. 

Pályázati feltételek: 

– fıiskola, védını; 

– védınıi munka 3 szakterületébıl legalább kettıt magában foglaló 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– büntetlen elıélet, cselekvıképesség. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– angol nyelvbıl középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési 
elképzeléssel, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul; 

– nyilatkozat a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történı megtárgyalására. 

A beosztás betölthetıségének idıpontja:  a beosztás legkorábban 2013. január 1. napjától tölthetı 
be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nánási Éva aljegyzı nyújt, a 06 (76) 562-
015-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat címére történı megküldésével 
(6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplı azonosító számot: 180/2012., valamint a beosztás megnevezését: „védını”; 

– személyesen: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1. I. 34. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidı lejártát követı 21 napon belül a 
pályázót a megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott 7 tagú bizottság meghallgatja, mely 
véleményét mérlegelve a Képviselı-testület dönt. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– kiskunfelegyhaza.hu – 2012. szeptember 10. 

– Félegyházi Közlöny – 2012. szeptember 21. 

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött 
vezetıi és egyéb állásokra 

A pályázatot meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        

Budapest Fıváros XVI. kerületi Önkormányzat polgármestere a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 
módosított 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 22/B. §-a, valamint a végrehajtásáról 
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-a és a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján 
pályázatot hirdet. 

A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata gazdasági igazgató munkakör munkaviszony 
keretében történı betöltésére. 

A munkaviszony idıtartama:  5 év határozott idı, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A vezetıi megbízás idıtartama: A vezetıi megbízás 5 év határozott idıre szól. 

A munkavégzés helye: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163 Budapest, Tekla u. 
2/C 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: az Intézmény 
költségvetésének tervezése,a pénzellátással, gazdálkodással, a vagyon kezelésével, a személyi 
juttatásokkal és a munkaerı-gazdálkodással, a beszámolással, a számvitellel, az elıírt 
adatszolgáltatással és a gazdasági folyamatok ellenırzésével kapcsolatos feladatok ellátása,az 
intézmény gazdasági területe jogszabályok szerint történı mőködésének irányítása. 

Munkabér és juttatások: a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. tv. szerint, megegyezés 
alapján. 

Pályázati feltételek: a pályázati eljárás részletes szabályait a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 
tartalmazza. 

– szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes 
könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés; 

– a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a 
számvitelrıl szóló 2000. évi  
C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a 



tevékenység ellátására jogosító engedéllyel; 

– legalább 5 éves vezetıi gyakorlat (elıírt vezetıi gyakorlat alól felmentést az intézeti vezetı 
javaslatára a fenntartó adhat). 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– büntetlen elıélet; 

– felhasználó szintő MS Office (irodai alkalmazások) ismerete; 

– további munkaviszony, más vezetıi megbízás nem létesíthetı, a tudományos, oktatói illetve szerzıi 
jogi védelem alá esı tevékenység kivételével; 

– összeférhetetlenség a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény 191. § szerint. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– vezetıi gyakorlat költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátásában; 

– egészségügyi intézménynél szerzett tapasztalat; 

– államháztartási mérlegképes könyvelıi képesítés; 

– európai uniós pályázatokkal kapcsolatos gyakorlat; 

– közbeszerzési eljárás bonyolítására vonatkozó gyakorlat, szakképzettség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget igazoló okiratok másolata (diploma, mérlegképes könyvelıi szakképesítés); 

– részletes szakmai önéletrajz telefonos elérhetıséggel; 

– motivációs levél; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázat feltételeként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat, költségvetési intézménynél 
szerzett tapasztalat igazolása; 

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

– a 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalására vonatkozó 
nyilatkozat. 

– a munka törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény191. §-a szerinti elızetes 
összeférhetetlenségi nyilatkozat. 



A munkakör betölthetıségének idıpontja: 2012. november 15. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 18. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot egy példányban a „Gazdasági igazgatói pályázat 
XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata” – megjelöléssel az Intézmény igazgatói 
titkárságára (1162 Budapest, Tekla u. 2/C) kell benyújtani az Egészségügyi Közlöny megjelenésétıl 
számított 15. napig, 2012. október 18-ig. 

A pályázat kiírója hiánypótlási lehetıséget nem biztosít. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról – a Budapest Fıváros XVI. kerület 
Önkormányzatának Polgármestere által felkért eseti bizottság véleményezését követıen – a 
polgármester dönt, és bízza meg a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata gazdasági 
vezetıjét. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 9. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szakrendelo16.hu honlapon szerezhet. 
 


