
Általános tudnivalók 

2012. EüK. 19. szám pályázati felhívás 2  

(hatályos: 2012.11.12 - ) 

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 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 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 
(továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az érsebészeti profil profilvezetı fıorvos 
beosztás ellátására határozatlan idejő közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott idıre szóló 
vezetıi megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Érsebészeti Profilon a profil szakmai munkájának 
tervezése, szervezése, irányítása és ellenırzése. 

Pályázati feltétel: 
– sebész szakvizsga; 

– érsebész szakvizsga; 

– egészségi alkalmasság; 

– büntetlen elıélet. 

Elınyt jelent: 
– tudományos fokozat, 

– külföldi tapasztalat. 

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 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján történı 2012. 
november 14-i 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. 

        

*** 

        

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház fıigazgatója (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20–32.) 
pályázati felhívásai: 

1. A munkahely és munkakör megjelölése: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 
és telephelyei: krónikus belgyógyászati osztályvezetı fıorvos. 

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

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıs közalkalmazotti jogviszony, határozatlan idıre. 

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
– a krónikus belgyógyászati osztály vezetése, vezetésével összefüggı szervezési feladatok 
végrehajtása; 

– az osztályt érintı protokollok kidolgozása, változások nyomon követése; 

– területi ellátási kötelezettségnek megfelelı mőködtetése. 

Pályázati feltételek: 
– általános orvosi diploma; 

– szakirányú szakképesítés; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen elıélet; 

– vezetıi gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– további szakirányú szakképesítés, tudományos minısítés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata; 

– érvényes mőködési nyilvántartási igazolás; 

– OONYI könyv másolata; 

– érvényes mőködési nyilvántartási igazolás; 

– MOK tagsági igazolás; 

– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevık megismerhetik. 

Illetmény juttatások:  az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Kollektív Szerzıdés rendelkezései az irányadók. 
A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján történı 
megjelenéstıl (2012. október 19.) számított 30. nap. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Oláh Tibor orvosigazgató nyújt a 06 
(82) 501-321-es telefonszámon. 



A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtástól számított 30. nap. 

A beosztás az elbírálást követıen azonnal betölthetı. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór 
Oktató Kórház fıigazgatója címére történı megküldésével (Prof. Dr. Repa Imre 7400 Kaposvár, 
Tallián Gy. u. 20–32.). 

2. A munkahely és munkakör megjelölése: 
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár és telephelyei: geriátriai osztályvezetı 
fıorvos. 
A jogviszony idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, öt évig szól. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıs közalkalmazotti jogviszony, határozatlan idıre. 

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
– a geriátriai osztály vezetése, vezetésével összefüggı szervezési feladatok végrehajtása; 

– az osztályt érintı protokollok kidolgozása, változások nyomon követése; 

– területi ellátási kötelezettségnek megfelelı mőködtetése. 

Pályázati feltételek: 
– általános orvosi diploma; 

– szakirányú szakképesítés; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen elıélet; 

– vezetıi gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– további szakirányú szakképesítés, tudományos minısítés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata; 

– OONYI könyv másolata; 

– érvényes mőködési nyilvántartási igazolás; 

– MOK tagsági igazolás; 

– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevık megismerhetik. 

Illetmény juttatások:  az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a Kollektív Szerzıdés rendelkezései az irányadók. 
A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján történı 
megjelenéstıl (2012. október 19.) számított 30. nap. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Oláh Tibor orvosigazgató nyújt a 06 
(82) 501-321-es telefonszámon. 
A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtástól számított 30. nap. 

A beosztás az elbírálást követıen azonnal betölthetı. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór 
Oktató Kórház fıigazgatója címére történı megküldésével (Prof. Dr. Repa Imre, 7400 Kaposvár, 
Tallián Gy. u. 20–32.). 



3. Munkahely és munkakör megjelölése: 
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár és telephelyei: haematologiai osztályvezetı 
fıorvos. 
A jogviszony idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, öt évig szól. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıs közalkalmazotti jogviszony határozatlan idıre. 

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
– a haematológiai osztály vezetése, vezetésével összefüggı szervezési feladatok végrehajtása; 

– az osztályt érintı protokollok kidolgozása, változások nyomon követése; 

– területi ellátási kötelezettségnek megfelelı mőködtetése. 

Pályázati feltételek: 
– általános orvosi diploma; 

– szakirányú szakképesítés; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen elıélet; 

– vezetıi gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál elıny: 
– további szakirányú szakképesítés, tudományos minısítés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata; 

– OONYI könyv másolata; 

– érvényes mőködési nyilvántartási igazolás; 

– MOK tagsági igazolás; 

– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevık megismerhetik. 

Illetmény juttatások:  az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a Kollektív Szerzıdés rendelkezései az irányadók. 
A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján történı 
megjelenéstıl (2012. október 19.) számított 30. nap. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Oláh Tibor orvosigazgató nyújt a 06 
(82) 501-321-es telefonszámon. 
A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtástól számított 30. nap. 

A beosztás az elbírálást követıen azonnal betölthetı. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór 
Oktató Kórház fıigazgatója címére történı megküldésével (Prof. Dr. Repa Imre, 7400 Kaposvár, 
Tallián Gy. u. 20–32.). 

4. Munkahely és munkakör megjelölése: 
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár és telephelyei: gasztroenterológiai 
osztályvezetı fıorvos. 
A jogviszony idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, öt évig szól. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıs közalkalmazotti jogviszony határozatlan idıre. 



A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
– a gasztroenterológiai osztály vezetése, vezetésével összefüggı szervezési feladatok végrehajtása; 

– az osztályt érintı protokollok kidolgozása, változások nyomon követése; 

– területi ellátási kötelezettségnek megfelelı mőködtetése. 

Pályázati feltételek: 
– általános orvosi diploma; 

– szakirányú szakképesítés; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen elıélet; 

– vezetıi gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál elınyt:  
– további szakirányú szakképesítés, tudományos minısítés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata; 

– OONYI könyv másolata; 

– érvényes mőködési nyilvántartási igazolás; 

– MOK tagsági igazolás; 

– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevık megismerhetik. 

Illetmény juttatások:  az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a Kollektív Szerzıdés rendelkezései az irányadók. 
A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján történı 
megjelenéstıl (2012. október 19.) számított 30. nap. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Oláh Tibor orvosigazgató nyújt a 06 
(82) 501-321-es telefonszámon. 
A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtástól számított 30. nap. 

A beosztás az elbírálást követıen azonnal betölthetı. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór 
Oktató Kórház fıigazgatója címére történı megküldésével (Prof. Dr. Repa Imre, 7400 Kaposvár, 
Tallián Gy. u. 20–32.). 

5. Munkahely és munkakör megnevezése: 
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár és telephelyei kardiológiai osztályvezetı 
fıorvos. 
A jogviszony idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, öt évig szól. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıs közalkalmazotti jogviszony határozatlan idıre. 

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
– a kardiológiai osztály vezetése, vezetésével összefüggı szervezési feladatok végrehajtása; 

– az osztályt érintı protokollok kidolgozása, változások nyomon követése; 

– területi ellátási kötelezettségnek megfelelı mőködtetése. 

Pályázati feltételek: 



– általános orvosi diploma; 

– szakirányú szakképesítés; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen elıélet; 

– vezetıi gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál elıny: 
– további szakirányú szakképesítés, tudományos minısítés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata; 

– OONYI könyv másolata; 

– érvényes mőködési nyilvántartási igazolás; 

– MOK tagsági igazolás; 

– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevık megismerhetik. 

Illetmény juttatások:  az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Kollektív Szerzıdés rendelkezései az irányadók. 
A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján történı 
megjelenéstıl (2012. október 19.) számított 30. nap. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Oláh Tibor orvosigazgató nyújt a 06 
(82) 501-321-es telefonszámon. 
A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtástól számított 30. nap. 

A beosztás az elbírálást követıen azonnal betölthetı. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór 
Oktató Kórház fıigazgatója címére történı megküldésével (Prof. Dr. Repa Imre, 7400 Kaposvár, 
Tallián Gy. u. 20–32.). 

6. Munkahely és munkakör megjelölése: 
Somogy Megyei Kaposvár Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár és telephelyei: általános 
belgyógyászati osztályvezetı fıorvos. 
A jogviszony idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, öt évig szól. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıs közalkalmazotti jogviszony, határozatlan idıre. 

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
– az általános belgyógyászati osztály vezetése, vezetésével összefüggı szervezési feladatok 
végrehajtása; 
– az osztályt érintı protokollok kidolgozása, változások nyomon követése; 

– területi ellátási kötelezettségnek megfelelı mőködtetése. 

Pályázati feltételek: 
– általános orvosi diploma; 

– szakirányú szakképesítés; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen elıélet; 

– vezetıi gyakorlat. 



A pályázat elbírálásánál elıny: 
– további szakirányú szakképesítés, tudományos minısítés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata; 

– OONYI könyv másolata; 

– érvényes mőködési nyilvántartási igazolás; 

– MOK tagsági igazolás; 

– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevık megismerhetik. 

Illetmény juttatások:  az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a Kollektív Szerzıdés rendelkezései az irányadók. 
A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján történı 
megjelenéstıl (2012. október 19.) számított 30. nap. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Oláh Tibor orvosigazgató nyújt a 06 
(82) 501-321-es telefonszámon. 
A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtástól számított 30. nap. 

A beosztás az elbírálást követıen azonnal betölthetı. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór 
Oktató Kórház fıigazgatója címére történı megküldésével (Prof. Dr. Repa Imre, 7400 Kaposvár, 
Tallián Gy. u. 20–32.). 

7. Munkahely és munkakör megjelölése: 
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár és telephelyei: központi labor osztályvezetı 
fıorvos. 
A jogviszony idıtartama:  a vezetıi megbízás határozott idıre, öt évig szól. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıs közalkalmazotti jogviszony, határozatlan idıre. 

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
– a Központi laboratórium vezetése, vezetésével összefüggı szervezési feladatok végrehajtása; 

– az osztályt érintı protokollok kidolgozása, változások nyomon követése; 

– területi ellátási kötelezettségnek megfelelı mőködtetése. 

Pályázati feltételek: 
– általános orvosi diploma; 

– szakirányú szakképesítés; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen elıélet; 

– vezetıi gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál elıny: 
– további szakirányú szakképesítés, tudományos minısítés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata; 

– OONYI könyv másolata; 



– érvényes mőködési nyilvántartási igazolás; 

– MOK tagsági igazolás; 

– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevık megismerhetik. 

Illetmény juttatások:  az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Kollektív Szerzıdés rendelkezései az irányadók. 
A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján történı 
megjelenéstıl (2012. október 19.) számított 30. nap. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Oláh Tibor orvosigazgató nyújt a 06 
(82) 501-321-es telefonszámon. 
A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtástól számított 30. nap. 

A beosztás az elbírálást követıen azonnal betölthetı. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór 
Oktató Kórház fıigazgatója címére történı megküldésével (Prof. Dr. Repa Imre, 7400 Kaposvár, 
Tallián Gy. u. 20–32.). 

8.Munkahely és munkakör megjelölése: 
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár és telephelyei: klinikai onkológiai 
osztályvezetı fıorvos. 
A jogviszony idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, öt évig szól. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıs közalkalmazotti jogviszony, határozatlan idıre. 

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
– a klinikai onkológiai osztály vezetése, vezetésével összefüggı szervezési feladatok végrehajtása; 

– az osztályt érintı protokollok kidolgozása, változások nyomon követése; 

– területi ellátási kötelezettségnek megfelelı mőködtetése. 

Pályázati feltételek: 
– általános orvosi diploma; 

– szakirányú szakképesítés; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– vezetıi gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– további szakirányú szakképesítés, tudományos minısítés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata; 

– OONYI könyv másolata; 

– érvényes mőködési nyilvántartási igazolás; 

– MOK tagsági igazolás; 

– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevık megismerhetik. 

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



szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Kollektív Szerzıdés rendelkezései az irányadók. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján történı 
megjelenéstıl (2012. október 19.) számított 30. nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Oláh Tibor orvosigazgató nyújt a 06 
(82) 501-321-es telefonszámon. 

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtástól számított 30. nap. 

A beosztás az elbírálást követıen azonnal betölthetı. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór 
Oktató Kórház fıigazgatója címére történı megküldésével (Prof. Dr. Repa Imre 7400 Kaposvár, 
Tallián Gy. u. 20–32.). 

9. Munkahely és munkakör megjelölése: 
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár és telephelyei: humánerıforrás-gazdálkodási 
osztályvezetı. 

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

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıs közalkalmazotti jogviszony, határozatlan idıre. 

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
– a munkáltatói jogkör gyakorlójával kialakítja az intézmény humánerıforrás stratégiáját; 

– közremőködik az intézményi létszám- és bérgazdálkodás optimális megvalósításában; 

– gondoskodik a pályázatok kiírásáról, az álláshelyek meghirdetésérıl, a felvételi beszélgetések 
lefolytatásáról, a kiválasztási eljárás koordinálásáról, adminisztrációjáról; 

– szervezi az intézményi oktatásokat, képzéseket, figyelemmel kíséri a humánerıforrás tárgyú 
pályázatokat; 

– mőködteti a Kórház teljesítményértékelési rendszerét, felügyeli a személyi anyagok kezelését. 

Illetmény juttatások:  az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. és XXXIII. törvény, valamint a Kollektív Szerzıdés rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– egyetemi vagy fıiskolai vagy felsıfokú végzettség (jogi, egyetemi humánerıszervezı, személyügyi 
szervezı, közgazdasági, gazdasági terület); 
– legalább két éves vezetıi gyakorlat; 

– gyakorlott számítógépes ismeret; 

– büntetlen elıélet; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– hasonló területen szerzett vezetıi tapasztalat; 

– munkaügyi szakvizsga vagy azzal egyenértékő szakképesítés; 

– személy/munkaügyi programok ismerete; 

– egészségügyben szerzett személyügyi gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– a pályázó személyes adatait is tartalmazó szakmai önéletrajz; 

– az iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata; 

– a vezetésre, fejlesztésre vonatkozó szakmai program; 

– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 



eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján történı 
megjelenéstıl (2012. október 19.) számított 30. nap. 

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtástól számított 30. nap. 

A beosztás az elbírálást követıen azonnal betölthetı. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór 
Oktató Kórház fıigazgatója címére történı megküldésével (Prof. Dr. Repa Imre 7400 Kaposvár, 
Tallián Gy. u. 20–32.). 

        

*** 

        

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. 
tagvállalata, a Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft. Megyei- Városi Tüdıgondozója 
munkatársat keres, vezetı asszisztens pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– fıiskolai és/vagy egyetemi diploma; 

– pulmonológiai – allergológiai szakasszisztensi végzettség; 

– legalább 3 éves szakirányú gyakorlat; 

– nyilatkozat a munkaköri egészségügyi alkalmasságról. 

Pályázat elbírálásánál alapvetı feltétel: 
– szakirányú területen szerzett széleskörő szakmai ismeret. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetıi gyakorlat; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– idegen nyelv ismerete. 

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

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

Feladat: Megyei- Városi Tüdıgondozó szakmai feladatainak irányítása. 

Vezetıi elvárásaink: 
Kiváló szintő 

– vezetıi készség, képesség, vezetıi kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb információk: 



– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

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

– a megbízás próbaidıhöz kötött; 

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

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklıdését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje 
el pályázati 
anyagát dr. Czeglédi Gábor Humánpolitikai igazgató részére – Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István 
u. 68. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Megyei- Városi Tüdıgondozó – vezetı asszisztens 
pozícióra.” 

***  
Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház, a DE OEC Oktató Kórháza pályázatot hirdet Központi 
aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály osztályvezetı fıorvosi állására. 
A kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban, fıorvosi/szakorvosi munkakörre 
történik. Az osztályvezetı fıorvosi megbízás határozott idıre, öt 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 Központi aneszteziológiai és intenzív terápiás 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; 

– aneszteziológia és intenzív terápia szakképesítés; 

– 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: a megjelenést követı 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; 

– Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2012. október 25. 

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. 

ápolási igazgató – eü. fıiskolai v. 
(diplomás ápoló 
szak), 
– eü. menedzsment 
szakértı képesítés, 
– legalább 10 éves 
vez.gy., 
– eü. alkalmasság, 
– büntetlen elıélet, 
– e: tüdıgyógyászati 
betegellátásban 
szerzett sz. 
tapasztalat, 
– aktív tud. tev., 
– szakképzésben való 
jártasság, 
 
– nyi., 
– egyéb sz. 
továbbképzésrıl 
szóló igazolás, 
– sz. elismerések, 
– cs: részletes sz.ö., 
– szakképesítések 
másolata, 
– sz., vez. 

– b: Kjt. szabályainak alapján, 
megállapodás szerint, 
– h: 2012. XII. 15., 
– a pályázati kiírás közzététele a 
kozigallas.hu-n 2012. X. 26-án, 
– az állás a pályázat elbírálását 
követıen azonnal betölthetı, 
– a közalkalmazotti kinevezés 
határozatlan idıre, a vez. 
megbízás határozott idıre 5 évre 
szól, 
 
– pályázatok benyújtása: 
fıigazgató fıorvos 
(igazgatosag@koranyi.hu) 



koncepciók, 
– 3 hónapnál nem 
régebbi e.b., 
– érvényes MESZK 
tagság igazolása, 
– érvényes mőködési 
nyilvántartás 
igazolása, 
– hozzájárulási 
nyilatkozat a 
pályázati anyag 
megtekintéséhez 

        

  Patológiai O. 
osztályvezetı fıorvos 

– orv. d., 
– patológus szv., 
– cs: részletes sz.ö., 
– v.-et, szk.-t igazoló 
okiratok másolata, 
– MOK tagságot 
igazoló kártya 
másolata, 
– érvényes mőködési 
nyilvántartási 
igazolás másolata, 
– 3 hónapnál nem 
régebbi e.b., 
– a megpályázott 
állással kapcsolatos 
vez.-i koncepció, 
– hozzájárulás a 
pályázati anyag 
megtekintéséhez 

– a Kjt. szabályainak alapul 
vételével, megállapodás szerint, 
– h: 2012. XII. 15., 
– a pályázati kiírás közzététele a 
kozigallas.hu-n 2012. X. 26-án, 
– az állás a pályázat elbírálását 
követıen tölthetı be, 
– a közalkalmazotti kinevezés 
határozatlan idıre, a vez.-i 
megbízás határozott idıre, 5 évre 
szól, 
– pályázatok benyújtása: 
fıigazgató fıorvos 
(igazgatosag@koranyi.hu) 

        

  XIX. 
Légzésrehabilitációs 
O. 
osztályvezetı fıorvos 

– orv. d., 
– tüdıgyógyászat és 
rehabilitációs szv., 
– cs: részletes sz.ö., 
– v.-et, szk.-t igazoló 
okiratok másolata, 
– MOK tagságot 
igazoló kártya 
másolata, 
– érvényes mőködési 
nyilvántartási 
igazolás másolata, 
– 3 hónapnál nem 
régebbi e.b., 
– a megpályázott 
állással kapcsolatos 

– a Kjt. szabályainak alapul 
vételével, megállapodás szerint, 
– h: 2012. XII. 15., 
– a pályázati kiírás közzététele a 
kozigallas.hu-n 2012. X. 26-án, 
– az állás a pályázati elbírálását 
követıen  
tölthetı be, 
– a közalkalmazotti kinevezés 
határozatlan idıre, a vez.-i 
megbízás határozott idıre, 5 évre 
szól, 
– pályázatok benyújtása: 
fıigazgató fıorvos 
(igazgatosag@koranyi.hu 



vez.-i koncepció, 
– hozzájárulás a 
pályázati anyag 
megtekintéséhez 

        

*** 

        

A Kispesti Egészségügyi Intézet (1195 Budapest, Ady Endre út 122.) fıigazgatója pályázatot hirdet, 
rendelésvezetı fıorvosi megbízással, sebész szakorvos munkakör betöltésére. 
A szakorvosi munkakörbe történı kinevezés, teljes munkaidıben, határozatlan idejő közalkalmazotti 
jogviszonyban és 5 éves, határozott idejő vezetıi megbízással létesül. 
Feladat: a szakrendelés munkájának megszervezése, irányítása és szakorvosi feladatok ellátása. 

Pályázati feltételek: 
– sebész szakvizsga; 

– legalább 5 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat részeként benyújtandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– diploma és szakvizsga másolatai; 

– mőködési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– kamarai tagság igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat, hogy az elbírálásban részt vevık a pályázati anyagot megismerhessék. 

Illetmény:  Kjt. szerint. 

Pályázati határidı: a megjelenést követı 15. nap. 

A pályázat benyújtása: postai úton, Kispesti Egészségügyi Intézet, Igazgatóság, 1195 Budapest, Ady 
Endre út 122. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidı lejártát követı 15 napon belül. 

Az állás az elbírálást követıen azonnal betölthetı. 

        

*** 

        

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Egészségügyi Központ Füzesabony vezetı 
(magasabb vezetı) munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozott idejő, 2017. november 30-ig tartó 
közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A vezetıi megbízás idıtartama: határozott idıre, 2017. november 30-ig szól 

A munkavégzés helye: Egészségügyi Központ Füzesabony, Heves megye – 3390 Füzesabony, 
Rákóczi út 36-40. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: Egészségügyi 



Központ Füzesabony (3390 Füzesabony, Rákóczi út 36-40.) intézményvezetıi teendıinek ellátása, 
valamint a vezetıi megbízás mellett napi 6 órában az intézmény profiljába tartozó szakrendelést is kell 
folytatni. 

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

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetem, szakorvosi képesítés; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

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

– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszony fennállása, vagy a megbízással egyidejőleg 
közalkalmazotti jogviszonyba történı kinevezés lehetısége; 

– büntetlen elıélet; 

– legalább 5 éves vezetıi gyakorlat. 

Pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– felsıfokú közgazdasági végzettség. 

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

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a képesítési és egyéb feltételeket igazoló iratok másolatai; 

– a pályázónak az Egészségügyi Központ Füzesabony vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 
elképzelései, programja; 

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

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  a munkakör legkorábban 2012. december 1. napjától 
tölthetı be. 
Pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gulyás László polgármester nyújt, a 36/542-
512-es-es telefonszámon. 

Pályázat benyújtásának módja, rendje: 
– postai úton, a pályázatnak a Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete címére történı 
megküldésével (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplı azonosító számot: 42300/2012/S, valamint a munkakör megnevezését: 
Egészségügyi Központ magasabb vezetı. 
– személyesen: Gulyás László polgármester, Polgármesteri Hivatal (3390 Füzesabony, Rákóczi út 
48.). 
A pályázat elbírálásának módja: a pályázatokat a létrehozott szakértı bizottság véleményezi. A 
kinevezésrıl Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a véleményezési határidı lejártát 
követı elsı képviselı-testületi ülésen dönt. 
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja. 

Pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– Füzesabony Város honlapja – 2012. október 23. 

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



        

*** 

        

Gyomaendrıd Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Városi Egészségügyi Intézmény intézményvezetı 
(magasabb vezetı) beosztás ellátására. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

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

A munkavégzés helye: Békés megye, 5500 Gyomaendrıd, Hısök útja 57. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény 
irányítása, az alapító okiratban meghatározott szakfeladatok mőködtetése. A kötelezıen ellátandó 
alapellátással kapcsolatos koordinációs teendık ellátása. Az alapellátással kapcsolatos döntések 
elıkészítése. Az éves költségvetés elkészítése. Munkáltatói feladatok ellátása az intézmény dolgozói 
vonatkozásában. A munkaköri leírásban meghatározottak végrehajtása. Jogszabály eltérı 
rendelkezésének hiányában az intézményi szabályzatok jóváhagyása. Mindaz, amit a jogszabály az 
intézményvezetı kizárólagos hatáskörébe utal. Az egészségügyi és egyéb, az intézményt érintı 
jogszabályok és utasítások végrehajtása. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi  
XXXIII. törvény, valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rend rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– egyetemi végzettség, amely megfelel a 13/2002. (III.28.) EüM. rendelet 1. § (1) bekezdésben 
foglaltaknak; 
– a vezetıi gyakorlat igazolása során a pályázat benyújtásának idıpontjában kell, hogy pályázó 
rendelkezzen legalább 5 év feletti vezetıi tapasztalattal; 
– felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások); 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– büntetlen elıélet; 

– nem áll cselekvıképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. 

Egyéb tájékoztatás: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idıre szól, az intézménynél újonnan 
létesített jogviszony esetén sebész munkakörbe történik a kinevezés. A közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény (Kjt.) 21/A. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével, 4 hónap 
próbaidı kikötésével. A magasabb vezetıi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
munkaviszonyba kinevezhetı. 

Elvárt kompetenciák: 
– kiváló szintő szakma iránti elkötelezettség, és magas szintő ismeret; 

– kiváló szintő határozottság, önállóság, jó döntési képesség; 

– kiváló szintő kommunikációs képesség, empátia; 

– kiváló szintő kapcsolatteremtı-, szervezı-, és tárgyaló képesség; 

– kiváló szintő menedzsment szemlélet, 

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



– képesítést igazoló okiratok másolata; 

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

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program; 

– hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozatok: 

– hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggı 
sokszorosításához,  
továbbításához (1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok 
nyilvánosságáról); 
– az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményezı körülmény nem áll fenn, illetve azokat a 
kinevezés idıpontjáig megszünteti; 
– nyilatkozat arról, hogy a képviselı-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e. 

A beosztás betölthetıségének idıpontja: a beosztás legkorábban 2013. február 15. napjától tölthetı 
be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várfi András polgármester nyújt, a 06 (66) 
386-122-es telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrıd Város 
Önkormányzata címére történı megküldésével (5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: I. 474/2012, valamint a 
beosztás megnevezését: Intézményvezetı/sebész 
és elektronikus úton Lévai Éva részére a szemelyzet@gyomaendrod.hu e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a 
pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezıket az 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § (6) bekezdés szerinti 
bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján a Képviselı-testület következı ülésén dönt 
az intézményvezetı személyét érintıen. A pályázók a döntést követıen írásban kapnak értesítést. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 21. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Gyomaendrıd Város honlapja – 2012. november 1. 

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

        

*** 

        

Lumniczer Sándor Kórház-Rendelıintézet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Krónikus Belgyógyászati Osztály osztályvezetı fıorvos 
részére. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti kinevezés 
belgyógyász szakorvosként, 5 év határozott idıre szóló osztályvezetıi megbízás. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelıintézet, Kapuvár. 

A beosztásba/munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelıintézet 
Krónikus Belgyógyászati Osztályának, továbbá a belgyógyászati, valamint a diabetológiai járóbeteg 
szakellátás munkájának megszervezése, zavartalan mőködésének irányítása, ellenırzése. Belgyógyász 
szakorvosi tevékenység végzése. 



Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései alapján, illetve azon felül megegyezés szerint. Összkomfortos szolgálati lakás 
biztosított. 

Pályázati feltételek: 
– orvosi egyetemen szerzett diploma; 

– belgyógyász szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen elıélet; 

– felhasználói szintő, MS Office (irodai alkalmazások) számítógépes ismeret. 

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

– orvosi diploma, szakképesítés fénymásolata; 

– szakmai, vezetıi elképzelések; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásba vételérıl szóló igazolvány (OONYI) másolata; 

– érvényes mőködési nyilvántartás másolata; 

– tudományos tevékenységek jegyzéke; 

– kamarai tagság igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázati anyagot megismerjék, 
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez 
hozzájárul. 
A munkakör betölthetıségének idıpontja:  a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján 
megjelenés dátuma: 2012. október 24. 
A munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Benedek Zoltán fıigazgató nyújt az 596-
501-es telefonszámon. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a következı címre történı 
megküldésével: 
Lumniczer Sándor Kórház-Rendelıintézet, 9330 Kapuvár, Lumniczer Sándor utca 10. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a KSZK pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 006-
14/2012, valamint a munkakör megnevezését: „megbízott osztályvezetı fıorvos belgyógyász 
szakorvosi munkakörrel”. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 21. 

A pályázatot az erre a célra összeállított bizottság értékeli. A pályázat benyújtását követıen az 
illetékes kollégium véleményét az intézet megkéri. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: a KSZK honlapja: www.kozigallas.hu (2012. 
október 24.). 
Kapuvár város honlapja: www.kapuvar.hu (2012. október 24.). 

        

*** 

        

Lenti Város Önkormányzati Képviselı-testülete pályázatot ír ki a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi 



Rendelıintézet fıigazgató magasabb vezetı beosztás betöltésére az alábbi tartalommal: 

1. A munkáltatói jogkör gyakorlója:  Lenti Város Önkormányzati Képviselı-testülete. 

2. A munkavégzés helye: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelıintézet (8960 Lenti, Kossuth út 10.). 

3. A betöltendı magasabb vezetıi megbízás feltétele: magasabb vezetı beosztás ellátására 
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással 
egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı. 

A betöltendı magasabb vezetıi megbízás megnevezése: fıigazgató (megbízott vezetı). 

A betöltendı munkakör megjelölése: szakorvos 

A betöltendı szakorvos munkakörhöz kapcsolódó közalkalmazotti jogviszony idıtartama: 
határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

4. A pályázat benyújtásának feltételei: 
a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettség, 

b) egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítés, valamint 

c) legalább ötéves vezetıi gyakorlat, 

d) büntetlen elıélet. 

5. A magasabb vezetıi megbízás 5 évre szól. 

6. A magasabb vezetıi megbízás kezdı idıpontja:  2013. március 2. 

A magasabb vezetıi megbízás megszőnésének idıpontja: 2018. február 28. 

7. A magasabb vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
– az orvosigazgató és a gazdasági igazgató megbízása, a megbízás visszavonása, illetve felettük az 
egyéb munkáltatói jogok gyakorlása; 

– az orvosigazgató és a gazdasági igazgató munkaköri leírásának meghatározása; 

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása; 

– a belsı szabályzatok kiadása; 

– az intézmény tevékenysége elleni panasz megvizsgálása és elintézése; 
– a Rendelıintézet képviselete; 

– intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása; 

– házirend rendelkezései végrehajtásának ellenırzése; 

– az intézmény higiénés rendjének biztosítása és felügyelete; 

– az intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése, 

– az orvosi és asszisztensi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének 
biztosítása és felügyelete; 
– tervezi, szervezi, irányítja és ellenırzi az intézmény szakmai és gazdasági mőködésének valamennyi 
területét; 
– ellátja az intézmény mőködését érintı jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és 
döntésekben a vezetı részére elıírt feladatokat; 
– megszervezi az intézmény belsı ellenırzését; 

– elkészíti az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatát, kötelezıen elıírt szabályzatait, továbbá 
az intézmény mőködését segítı egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket; 
– kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, 
intézményekkel; 
– kapcsolatot tart nemzetközi intézményekkel, szervezetekkel; 



– támogatja az intézmény munkáját segítı testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét; 

– folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját; 

– az ellátás szervezési feladatok irányítása, kapcsolattartás az alapellátással, társintézményekkel, 
szociális ellátással; 
– minıségirányítási rendszer mőködtetése; 

– ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése; 

– mindaz, amit jogszabály a fıigazgató hatáskörébe utal. 

8. Juttatások: 
Illetmény, vezetıi pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 

Egyéb juttatások jogszabály alapján. 

9. A pályázathoz csatolni kell: 
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzı által hitelesített másolatát; 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– a legalább ötéves vezetıi gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást; 

– a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában 
részt vevık a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek; 
– nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrıl szóló 2007. évi CLII. törvény szerint 
elıírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 
10. A pályázati felhívás személyügyi központ honlapján való közzétételének idıpontja: 2012. 
október 15. 
11. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 31. 

12. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidı lejártát követı elsı képviselı-testületi 
ülés. 
A pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Város Polgármesteri Hivatala címére (8960 Lenti, 
Zrínyi Miklós u. 4.) kell benyújtani. A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni a titkársági 
csoportvezetınél lehet személyesen, vagy a (92) 553-924-es telefonszámon. 

        

*** 

        

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. 
tagvállalata, a Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft. munkatársat keres a Sürgısségi 
Betegellátó osztály – fekvıbeteg ellátás – osztályvezetı fıorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– nyilatkozat a munkaköri egészségügyi alkalmasságról. 

Pályázat elbírálásánál alapvetı feltétel: 
– szakirányú területen szerzett szakmai jártasság. 



A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász képesítés; 

– vezetıi gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

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

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
Feladat: Sürgısségi Betegellátó osztály fekvıbeteg ellátásának irányítása. 

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

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet; 

– orvos szakmai irányelvek meghatározása, betartása és ellenırzése, ennek kapcsán szükségessé váló 
intézkedések megtétele; 
– az osztály rövid,közép és hosszú távú szakmai, fejlesztési koncepciójának, programjának tervezése, 
és az intézmény stratégiai tervéhez illesztése; 
– a jogszabályi rendelkezések, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyek, 
finanszírozási szerzıdés és az osztályos Szervezeti, Mőködési Szabályzat szerinti mőködés biztosítása; 
– a közvetlen irányítása alá tartozó munkatársak részére rendszeres képzések, továbbképzések 
tervezése, szervezése, ellenırzése; 
– szakmai példamutatás a napi gyógyító munkájában, a képzésben, önképzésben, szakterületén a 
legkorszerőbb eljárások ismerete és alkalmazása; 
– tudományos összejöveteleken, továbbképzéseken, konferenciákon elıadóként való rendszeres 
részvétel; 
– az irányítása alá tartozó szervezeti egység tudományos tevékenységének, publikációinak szervezése 
és irányítása; 
– az osztályon munkát végzı szakorvosok számára az intézmény és az osztály struktúrájába illeszthetı 
szakmai specializáció tárgyi és személyi lehetıségeinek kialakítása, szakmailag elvárható támogatása; 
– az osztályon munkát végzı rezidensek, szakgyakorlatos szakorvosjelöltek számára folyamatos, 
magas szintő képzési program kialakítása, annak ellenırzése; 
– az osztály gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, irányítása és ellenırzése, az osztály 
gazdálkodási stabilitásának biztosítása, költségkeretek betartása; 
– az osztályához tartozó tevékenységek teljesítményének, betegforgalmi mutatóinak figyelemmel 
kísérése, a felsı vezetés által elıírt elvárások teljesülésének ellenırzése, eltérés esetén a szükséges 
intézkedések végrehajtása; 



– az osztály zavartalan gyógyító tevékenységéhez szükséges, jogszabályokban elıírt személyi és 
tárgyi feltételek teljesülésének ellenırzése, az eltérés folyamatos jelzése a felsı vezetés felé, és 
javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és módjára; 
– részvétel az osztály beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos terveinek, pályázatainak 
elıkészítésében és megvalósításában; 
– átszervezések, korszerősítések koncepciójának elıkészítése, a végrehajtás irányítása és ellenırzése; 

– felsı vezetıi utasítások, döntések végrehajtása, az osztály tevékenységét érintı jogszabályok 
betartása és betartatása; 
– az irányítása alá tartozó osztály képviselete az intézmény bizottságaiban, rendezvényein és 
értekezletein. 

Egyéb információk: 
– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

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

– a megbízás próbaidıhöz kötött; 

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

– a vezetıi kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója 
külsı szakértı bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklıdését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje 
el pályázati anyagát  
dr. Czeglédi Gábor Humánpolitikai igazgató részére – Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 
Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Sürgısségi Betegellátó Osztály – fekvıbeteg ellátás – 
osztályvezetı fıorvos pozícióra”. 

*** 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. 
tagvállalata, a Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft. munkatársat keres a Központi 
Radiológia osztályvezetı fıorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– nyilatkozat a munkaköri egészségügyi alkalmasságról. 

Pályázat elbírálásánál alapvetı feltétel: 
– szakirányú területen szerzett szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász képesítés; 

– vezetıi gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
Feladat: Központi Radiológia Osztály mőködésének irányítása. 

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

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet; 

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

– felsı vezetıi utasítások, döntések végrehajtása, az osztály tevékenységét érintı jogszabályok 
betartása és betartatása; 



– az irányítása alá tartozó osztály képviselete az intézmény bizottságaiban, rendezvényein és 
értekezletein. 

Egyéb információk: 
– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

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

– a megbízás próbaidıhöz kötött; 

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

– a vezetıi kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója 
külsı szakértı bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklıdését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje 
el pályázati anyagát  
dr. Czeglédi Gábor Humánpolitikai igazgató részére – Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 
Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Központi Radiológiai osztály – osztályvezetı fıorvos 
pozícióra”. 

        

*** 

        

A Parádfürdıi Állami Kórház pályázatot hirdet ápolási igazgató munkakörbe. 

Pályázati feltételek: 
– egyetemi végzettség egészségügyi szakon; 

– 3–5 év szakmai tapasztalat; 

– Ms Office felhasználói szintő ismerete; 

– csapatmunka, jó szervezési készség, megbízhatóság; 
– vagyonnyilatkozat adása; 

– büntetlen elıélet, cselekvıképesség. 

Elınyt jelenet: 
– egészségügyi szakmenedzseri végzettség; 

– egészségügyben szerzett 3–5 év gyakorlat; 

– minıségbiztosításban, pályázatokban szerzett tapasztalat – legalább 1–3 év; 

– vezetıi gyakorlat és rehabilitációs területen szerzett tapasztalat – legalább 1–3 év. 

A pályázathoz csatolandó: 
– bizonyítványok másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályáztatásban részt vevık a pályázati anyagot megismerhessék; 

– nyertes pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 30-ig. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 14. 

A pályázatok beadhatók a Parádfürdıi Állami Kórház (3244 Parádfürdı, Kossuth út 221.) címére. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító szerinti Titk–k–694/21012, 



valamint a munkakör megnevezését: ápolási igazgató 
vagy a korhaz@paradfurdo.hu e-mail címre. További információ a www.paradfurdo.hu honlapon 
található. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rabóczki Anita fıigazgató fıorvos nyújt, a 
(36) 503-801-es telefonszámon. 

        

*** 

        

Veszprém 
Megyei  
Csolnoky K. 
Nonprofit Zrt. 
8200 Veszprém, 
Kórház u. 1. 

Sürgısségi Betegellátó 
O. 
osztályvezetı fıorvos 

– orv. d., 
– oxyológiai vagy 
aneszteziológiai szv., 
– több mint 5 éves 
sz.gy., 
– számítógép 
felhasználói szintő 
ismerete, 
– e: sürgısségi 
orvostan szv., 
– nyi., 
– vez.gy., szerzett sz. 
tapasztalat, 
– cs: d. másolata, 
– szv.biz. másolata, 
– igazolás OONY-ba 
vételrıl, 
– fényképes sz.ö., 
– e.b., 
– sz. program 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstıl számított 30. 
nap, 
– igény esetén orvos-nıvérszállón 
elhelyezés biztosított, 
– pályázatok benyújtása: 
humánerıforrás gazdálkodási 
osztályvezetıhöz  
(8200 Veszprém, Kórház u. 1.) 

        

*** 

        

A Veszprém Megyei Tüdıgyógyintézet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Veszprém Megyei Tüdıgyógyintézet II. Pulmonológiai 
Osztály osztályvezetı fıorvos munkakör betöltésére. 
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. 

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8582 Farkasgyepü, Külterület, 049/2 hrsz. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: tüdıgyógyász 
szakorvosi feladatok ellátása, a II. Pulmonológiai Osztály mőködésének irányítása, kontrollja. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, tüdıgyógyász szakképesítés; 

– kórházi orvosvezetıi gyakorlat – 5 év feletti vezetıi tapasztalat; 



– kórházi szakorvosi gyakorlat – 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga (kardiológia, onkológia), tudományos publikáció; 

– felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások). 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz (Europass), végzetséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem 
régebbi); 
– szakmai vezetıi program, OONYI és kamarai tagság igazolása, írásbeli nyilatkozat ahhoz, hogy a 
véleményezı bizottság a pályázat anyagait megismerheti. 
A munkakör betölthetıségének idıpontja:  a munkakör legkorábban 2013. január 2. napjától 
tölthetı be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Medgyasszay Balázs nyújt a 06 (89) 358-
001-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Tüdıgyógyintézet címére történı megküldésével 
(8582 Farkasgyepü, 049/2 hrsz.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerep; 
azonosító számot: 4/15/4/2012, valamint a munkakör megnevezését: „II. Pulmonológiai Osztály 
osztályvezetı fıorvos”; 
– személyesen: Titkárság, Veszprém megye, 8582 Farkasgyepü, 049/2 hrsz. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. §-ok, 
valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 27. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: szolgálati lakás biztosítható. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: a pályázati kiírás közzétevıje a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal (KIH). A pályázati kiírás a munkáltató által a KIH részére megküldött adatokat 
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

*** 

A Veszprém Megyei Tüdıgyógyintézet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Veszprém Megyei Tüdıgyógyintézet Pulmokardiológiai 
Osztály osztályvezetı fıorvos munkakör betöltésére. 
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. 

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8582 Farkasgyepü, Külterület 049/2 hrsz. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: Pulmokardiológiai 
Osztály mőködésének irányítása, kontrollja. Légzıszervi rehabilitációs szakorvosi feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, légzıszervi rehabilitációs szakvizsga; 

– kórházi orvosvezetıi gyakorlat – 5 év feletti vezetıi tapasztalat; 

– légzıszervi rehabilitációs szakorvosi gyakorlat – 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások). 



A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga (kardiológia), tudományos publikáció. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz (Europass), végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál 
nem régebbi); 
– szakmai vezetıi program, OONYI és kamarai tagság igazolása, írásbeli nyilatkozat ahhoz, hogy a 
véleményezı bizottság a pályázati anyagait megismerheti. 
A munkakör betölthetıségének idıpontja:  a munkakör legkorábban 2013. január 2. napjától 
tölthetı be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Medgyasszay Balázs nyújt a 06 (89) 358-
001-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Tüdıgyógyintézet címére történı megküldésével 
(8582 Farkasgyepü, Külterület 049/2 hrsz.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplı azonosító számot: 4/15/5/2012., valamint a munkakör megnevezését: „Pulmokardiológiai 
Osztály osztályvezetı fıorvos”; 
– személyesen: Titkárság, Veszprém megye, 8582 Farkasgyepü, hrsz 049/2. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. §-ok, 
valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 27. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: szolgálati lakás biztosítható. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idıpontja: a pályázati kiírás közzétevıje a Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal (KIH). A pályázati kiírás a munkáltató által a KIH részére megküldött adatokat tartalmazza, 
így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        

Budapest 

        

Terézvárosi Eü. 
Szolgálat 
Ig.-ja 
1074 Bp., 
Csengery u. 25. 

radiológus szakorvos 
nıgyógyász szakorvos 
reumatológus szakorvos 
szájsebész szakorvos 
pszichiáter szakorvos 
tüdıgyógyász szakorvos 
és ifjúsági fogászat 
szakorvos 
A m.-végzés helye: 1074 
Bp., Csengery u. 25. 
A m.-körbe tartozó 

valamennyihez: 
– orv. d., 
– szakirányú v., 
– érvényes 
mőködési engedély, 
– MOK tagság, 
– büntetlen elıélet, 
– e: szakrendelıben 
szerzett sz. 
tapasztalat, 
– cs: részletes sz.ö. 

valamennyihez: 
– b: Kjt. rendelkezéseinek  
az irányadásával, 
– h: 2012. XI. 30., 
– e.h. 2012. XII. 15., 
– a foglalkoztatás jellege: 
teljes vagy részmunkaidı, 
– a hirdetmény elsıdleges 
közzétételének helye:  
a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal honlapja:  



lényeges feladatok: a 
járóbeteg szakellátáson 
megjelenı betegek 
szakorvosi ellátása. 

fényképpel, 
– v.(ek)et igazoló 
okirat(ok) másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– MOK tagság  
és mőködési 
engedély 
igazolásának 
másolata, 
– nyilatkozat arról,  
hogy a pályázati 
anyag elbírálásában 
részt vevık  
a pályázati anyagot 
megismerhetik és 
abba betekinthetnek 

a KÖZIGÁLLÁS publikálás 
dátuma: 2012. XI. 15., 
– a közalkalmazotti 
jogviszony idıtartama: 
határozatlan idejő 
közalkalmazotti  
vagy szabadfoglalkozású 
jogviszony, 
– a m.-kör betölthetıségének 
idıpontja: a m.-kör a 
pályázatok eredményes 
elbírálását követıen azonnal 
betölthetı, 
– pályázatok benyújtása: 
postai úton vagy személyesen, 
a pályázatnak  
a Terézvárosi Eü. Szolgálat 
címére történı eljuttatásával 
(1074 Bp., Csengery u. 25.), 
– elektronikus úton  
az igazgatosag@tesz.co.hu  
e-mail címre történı 
beküldéssel, 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatosan további 
információt nyújt: dr. Szabó 
Katalin orv.-Ig  
a 06 (1) 322-3220-as 
telefonszámon  
vagy e-mailben: 
igazgatosag@tesz.co.hu, 
– a munkáltatóval 
kapcsolatban további 
információt  
a www.tesz.co.hu weboldalon 
szerezhet 

        

*** 

        

Jahn Ferenc Dél-
pesti K. és R. 
1204 Bp., 
Köves u. 1. 

Aneszteziológiai és 
Intenzív Betegellátó O. 
szakorvos (2) 
A m.-végzés helye:  
1204 Bp., Köves u. 1. 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: a 
kinevezésre kerülı 
osztályos orvos feladatát  
az érvényben lévı 

– orv. d., 
– aneszteziológiai 
intenzív terápia szv., 
– jelentkezhet még 
szv. elıtt álló 
szakorvosjelölt is 
(szakorvosjelölt 
esetén  
a pályázati feltétel  
az Egyetem Szakmai 

– b: Kjt. rendelkezései, illetve 
megállapodás alapján 
(Kjt.+50%+m.-helyi 
pótlék+megállapodás), 
– Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal honlapján 
való közzététel idıpontja: 
2012. X. 20., 
– h: 2012. XI. 30., 
– e.h. 2012. XII. 10., 



jogszabályok és az I. 
Szervezeti és Mőködési 
Szabályzata határozza 
meg.  
A 18 ágyas 
interdiszciplináris 
Anaeszteziológiai – 
Intenzív Betegellátó O.-
hoz 10 mőtı, 
anaeszteziológia 
ambulancia, fájdalom 
ambulancia is tartozik. 
Az O. látja el az I.-i 
reszuszcitációs 
szolgálatot.  
Az AIBO részleg III. 
progresszivitási szintő 
ellátást biztosít. Az O. 
orvosai többmőszakos 
m.-rendben dolgoznak. 

Grémiuma által 
elfogadott képzési 
terv, 
– e: kardiológiai 
intenzív gy., 
– cs: a pályázó 
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 pályázó 
pályázati 
dokumentációját  
a pályázatok 
elbírálásában részt 
vevı személyek 
megismerhetik 

– a jogviszony idıtartama: 
határozatlan idejő 
közalkalmazotti jogviszony, 
– a foglalkoztatás jellege: 
teljes m.-idı, 
– a m.-kör betölthetıségének 
várható idıpontja: a m.-kör az 
elbírálását követıen azonnal 
betölthetı, 
– pályázatok benyújtása: 
elektronikus úton az 
orvigtitk@jahndelpest.hu  
e-mail címre, dr. Dobosi Zsolt 
orv.-Ig. részére címezve, 
– a pályázati dokumentáción 
az alábbi hivatkozásokat 
kérjük feltüntetni: hivatkozási 
szám: K/2339/2/2012/Oig., 
pályázati azonosító: 
32/2012/PÁ, pozíció: „AIBO  
2 fı szakorvos – vagy 
szakorvosjelölt” 

        

Baranya megye 

        

Bács-Kiskun megye 

        

Szalkszentmárton 
Község Ö. 
6086 
Szalkszentmárton, 
Jókai utca 2. 

házi gyermekorvos 
A m.-végzés helye:  
6086 Szalkszentmárton, 
Néphadsereg út 62., 
6088 Tass, Kálvin tér 1. 
A m.-körbe tartozó,  
illetve a megbízással 
járó lényeges feladatok: 
Az ellátási terület 
Szalkszentmárton és 
Tass községek 
közigazgatási területe, 
annak gyermek 

– egyetem, 
gyermekorvos, 
– e: a hozzátartozó 
fogszakorvosi 
képzettsége, 
– cs: gyermekorvosi 
sz. gy. igazolásáról 
szóló nyilatkozat, 
mindkettıhöz: 
– sz. tapasztalat – 
legalább 1–3 év sz. 
tapasztalat, 
– ECDL, 

– a m.-kör betölthetıségének 
idıpontja: a m.-kör 
legkorábban 2013. I. 2. 
napjától tölthetı be, 
– kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban 
szereplı azonosító számot: 
2340/2012., valamint  
a m.-kör megnevezését: „házi 
gyermekorvos” 
mindkettıhöz: 
– b: és juttatásokra a feladat 
vállalkozási formában 



lakossága háziorvosi 
ellátási  
és iskola-eü. ellátási 
kötelezettsége 
vállalkozói formában 

– cs: szakirányú v.-
et igazoló okirat 
hiteles másolata, 
– sz.ö., 
– 3 hónapnál nem 
régebbi e.b., 
– nyilatkozat a 
körzet vállalkozási 
formában történı 
ellátásáról, 
– hozzájáruló 
nyilatkozat, hogy a 
pályázat 
elbírálásában részt 
vevık  
a pályázati anyagot 
megismerhessék,  
és nyilatkozat arról,  
hogy a személyét 
érintı kérdés 
tárgyalásakor nyílt 
vagy zárt ülést kér, 
– a Kormányhivatal 
Népegészségügyi 
Szakigazgatási 
Szerve igazolása a 
mőködési jog 
engedélyezésérıl 

ellátandó rendelkezései az 
irányadóak, 
– h: 2012. XI. 20., 

– e.h. 2012. XI. 30., 
– a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: 
Szalkszentmárton Község Ö. 
Képv.-test., véleményezési 
joggal Tass Község Ö.  
Képv.-test., 
– az alkalmazási jogviszony 
idıtartama: határozatlan idejő 
vállalkozási jogviszony, 
– a foglalkoztatás jellege: 
teljes m.-idı, 
– szolg. lakás lehetısége 
biztosított, 
– pályázatok benyújtása: 
postai úton, a pályázatnak a 
Szalkaszentmárton Község  
Ö. címére történı 
megküldésével  
(6086 Szalkszentmárton, Jókai 
u. 2., 
– személyesen: Káposztás 
Tibor polgármester,  
6086 Szalkszentmárton, Jókai 
utca 2.), 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatosan további 
információt Tóth Ferenc 
jegyzı nyújt  
a 06-76/358-519-es 
telefonszámon, 
– a pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje: 
Szalkszentmárton Község 
Honlapja – 2012. X. 19., Tass 
Község Honlapja – 2012. X. 
19., www.orvosallas.hu – 
2012. X. 19., 
– a pályázati kiírás  
a munkáltató által a Kiadónak 
megküldött adatokat 
tartalmazza, így annak 
tartalmáért a pályázatot kiíró 
szerv felel 

        

  fogorvos – egyetem, – a m.-kör betölthetıségének 



A m.-végzés helye:  
6086 Szalkszentmárton, 
Néphadsereg út 62. 
A m.-körbe tartozó, 
illetve a megbízással 
járó lényeges feladatok: 
– területi ellátási 
kötelezettség nélkül 
Szalkszentmárton 
Község fogorvosi 
körzete, valamint iskola 
fogászat 

fogorvos, 
– e: a hozzátartozó 
házi gyermekorvosi 
képzettsége, 
– cs: fogorvosi szgy. 
igazolása 

idıpontja: a m.-kör 
legkorábban  
2013. II. 1. napjától  
tölthetı be, 
– kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban 
szereplı azonosító számot: 
2339/2012., valamint  
a m.-kör megnevezését: 
„fogorvos” 

        

Békés megye 

        

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

        

Csongrád megye 

        

Fejér megye 

        

Gyır-Moson-Sopron megye 

        

Hajdú-Bihar megye 

        

Heves megye 

        

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

        

Komárom-Esztergom megye 

        

A Tatabányai Szent Borbála Kórház fıigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban 
betölthetı álláshelyekre az alábbi területre: 

Fekvıbeteg Osztályra: 
belgyógyász-gastronterológus, szülész-nıgyógyász, aneszteziológus, neurológus, fül-orr-gégész, 
tüdıgyógyász szakorvosok részére. 

Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: 
radiológus szakvizsgával rendelkezı szakorvos részére. 

Orvos szálláson garzonlakást biztosítunk. 

Az alábbi állások munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban is betölthetık 
(szabadfoglalkozás vagy vállalkozás): 



szájsebész heti 18 órában. 

Várjuk továbbá rezidensek jelentkezését az alábbi szakmákra: 
Belgyógyászat-gastroenterológia, fül-orr-gégészet, neurológia, nukleáris medicina, radiológia, 
szülészet-nıgyógyászat, tüdıgyógyászat. 

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 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. december 1. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidıt követı 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követıen azonnal betölthetı. 

A pályázati felhívás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján is megtekinthetı 2012. 
november 3-tól. 
A pályázati anyagot az orvosigazgatói titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal 
együtt) kérjük benyújtani. (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06 (34) 515-470. 
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”, illetve „Pályázat rezidensi 
álláshelyre”. 

        

Nógrád megye 

        

Pest megye 

        

Somogy megye 

        

Marcali Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel 
mőködı V. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak vállalkozási formában történı 
ellátására, határozatlan idıre. 

A pályázatot meghirdetı szerv neve: Marcali Városi Önkormányzat Képviselı-testülete (8700 
Marcali,  Rákóczi u. 11.). 

Munkakör és munkahely megnevezése: 



– a Marcali, Széchenyi u. 17–21. szám alatti háziorvosi rendelıben; 

– az V. számú felnıtt háziorvosi körzethez tartozó utcák az egészségügyi alapellátási körzetekrıl 
szóló 14/2002. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében foglaltak szerint (14 év 
feletti lakosság száma: kb. 2100 fı); 
– a tevékenység vállalkozó háziorvosként látható el; 

– a tevékenység magában foglalja a hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való 
részvételt. 
A tevékenység végzésének formája: területi ellátási szerzıdés mellett, vállalkozási formában. 

Pályázati feltételek: 
– büntetlen elıélet 

– az ellátás nyújtásához szükséges a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl 
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 11. §-ában elıírt képesítés; 
– a praxis vállalkozási formában történı mőködtetése; 

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rend.-
ben, az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 
313/2011. (XII. 23.) Korm. rend.-ben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 
feltételeirıl, valamint a mőködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rend.-ben 
elıírt egyéb feltételek biztosítása; 
– „B” kategóriás jogosítvány; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázathoz csatolandó mellékletek: 
– igazolás mőködési nyilvántartásba vételérıl; 

– a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata; 

– gyakorlat igazolása; 

– a mőködtetési jog meglétét igazoló dokumentum másolata vagy igazolás a mőködtetési jog 
megszerzésének feltételei fennállásáról; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai és személyes önéletrajz; 

– egészségi alkalmasság igazolása; 

– vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve alapító okirat, 
cégbírósági bejegyzést igazoló okirat) másolata; 
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
– pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a mőködési engedély kiadásához szükséges 
feltételeket teljesíti; 
– pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintı kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri. 

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

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

A körzet elfoglalásának ideje: a Képviselı-testület döntését követıen az egészségügyi 
szakigazgatási szerv engedélyének beszerzése és az egészségbiztosítási pénztárral történı 
szerzıdéskötés után, azonnal. 

A pályázat elbírálása során elınyben részesül az az orvos, aki: 
– Marcaliban lakik, dolgozik; 

– Marcaliban kíván letelepedni; 



– háziorvosi ellátás területén szakmai tapasztalattal rendelkezik. 

A pályázat benyújtása: postai úton vagy személyesen, 1 eredeti és 1 másolati példányban, dr. Sütı 
László polgármesternek (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.). A zárt borítékra kérjük ráírni: „háziorvosi 
pályázat”. 
További felvilágosítás kérhetı: Bödıné dr. Molnár Irén jegyzıtıl [8700 Marcali, Rákóczi u. 11., t.: 
06 (85) 501-006]. 
A Képviselı-testület fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Marcali Város hivatalos honlapja: 
www.marcali.hu. 

        

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

        

Tolna megye 

        

Vas megye 

        

Veszprém megye 

        

Zala megye 

        

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra 

A pályázatot meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. 
tagvállalata, a Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft. Fül-o rr-gégészeti osztálya munkatársat 
keres, osztályvezetı ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– diplomás ápoló és/vagy egyetemi ápoló diploma; 

– legalább 3 éves, a fekvıbeteg ellátásban eltöltött ápolói gyakorlat; 

– nyilatkozat a munkaköri egészségügyi alkalmasságról. 

Pályázat elbírálásánál alapvetı feltétel: 
– szakirányú területen szerzett szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– legalább 3 éves vezetıi gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolás vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
Feladat: Fül-orr-gégészeti osztály fekvıbeteg ellátásának, ápolás szakmai feladatainak irányítása. 

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

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet; 

– az ápolás, szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenırzése, ennek kapcsán 
szükségessé váló intézkedések megtétele; 
– az osztály által nyújtott ápolási és gondozási tevékenység koordinálása; 

– az ápolás és gondozás területén a betegcentrikus ápolás megvalósítása, minıségügyi rendszer 
mőködtetése; 
– az irányítása alá tartozó szakdolgozók szakmai továbbfejlıdésének biztosítása, az ápolás szakma 
területén a folyamatos képzés, továbbképzés tervezése, szervezése és ellenırzése; 
– szakmai példamutatás a napi gyógyító munkájában, a képzésben, önképzésben, szakmája területén a 
legkorszerőbb eljárások ismerete és alkalmazása; 
– költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén; 

– az osztály ápolási tevékenységének mennyiségi és minıségi mutatók alapján történı ellenırzése, a 
dokumentációs rend felügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására; 
– a pénzügyi, elszámolási feladatok során a szabályzatokban meghatározott jelentések elkészítése; 

– az osztály ápolási tevékenységeinek zavartalan mőködéséhez szükséges, a jogszabályokban elıírt 
személyi és tárgyi feltételek teljesülésének ellenırzése, az eltérés jelzése a felsı vezetés felé, és 
javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és módjára. 

Egyéb információk: 
– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

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

– a megbízás próbaidıhöz kötött; 

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

– a vezetıi kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat 
kiírója külsı szakértı bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklıdését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje 
el pályázati anyagát  
dr. Czeglédi Gábor Humánpolitikai igazgató részére – Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 
Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Fül-orr-gégészeti osztály – osztályvezetı ápoló pozícióra.” 



*** 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. 
tagvállalata, a Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft. Sürgısségi Betegellátó osztálya 
munkatársat keres, osztályvezetı ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– diplomás ápoló és/vagy egyetemi ápoló diploma; 

– legalább 3 éves, a fekvıbeteg ellátásban eltöltött ápolói gyakorlat; 

– nyilatkozat a munkaköri egészségügyi alkalmasságról. 

Pályázat elbírálásánál alapvetı feltétel: 
– szakirányú területen szerzett szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– legalább 3 éves vezetıi gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegen nyelv ismerete. 

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

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolás vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
Feladat: Sürgısségi Betegellátó osztály fekvıbeteg ellátásának, ápolás szakmai feladatainak 
irányítása. 

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

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet; 

– az ápolás, szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenırzése, ennek kapcsán 
szükségessé váló intézkedések megtétele; 
– az osztály által nyújtott ápolási és gondozási tevékenység koordinálása; 

– az ápolás és gondozás területén a betegcentrikus ápolás megvalósítása, minıségügyi rendszer 
mőködtetése; 
– az irányítása alá tartozó szakdolgozók szakmai továbbfejlıdésének biztosítása, az ápolás szakma 
területén a folyamatos képzés, továbbképzés tervezése, szervezése és ellenırzése; 
– szakmai példamutatás a napi gyógyító munkájában, a képzésben, önképzésben, szakmája területén a 
legkorszerőbb eljárások ismerete és alkalmazása; 
– költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén; 

– az osztály ápolási tevékenységének mennyiségi és minıségi mutatók alapján történı ellenırzése, a 
dokumentációs rend felügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására; 
– a pénzügyi, elszámolási feladatok során a szabályzatokban meghatározott jelentések elkészítése; 



– az osztály ápolási tevékenységeinek zavartalan mőködéséhez szükséges, a jogszabályokban elıírt 
személyi és tárgyi feltételek teljesülésének ellenırzése, az eltérés jelzése a felsı vezetés felé, és 
javaslattétel a hiányosság megszüntetésére és módjára. 

Egyéb információk: 
– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

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

– a megbízás próbaidıhöz kötött; 

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

– a vezetıi kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat 
kiírója külsı szakértı bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklıdését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje 
el pályázati anyagát  
dr. Czeglédi Gábor Humánpolitikai igazgató részére – Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 
Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Sürgısségi Betegellátó osztály – osztályvezetı ápoló 
pozícióra.” 

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 

        

Terézvárosi Eü. 
Szolgálat 
Ig.-ja 
1074 Bp., 
Csengery u. 25. 

biológus 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: 
– a sz. elveknek, 
módszertani 
leveleknek 
megfelelı módon  
a lab.-i szakellátás 
biztosítása, 
– leletek rendszeres 
ellenırzése, és 
validálása. 
A m.-végzés helye: 
1074 Bp., Csengery 
u. 25. 

– egyetemi v., 
– büntetlen elıélet, 
– minimum 3 éves 
kl.-ai lab.-i 
jártasság, 
– e: járóbeteg 
szakellátásban 
szerzett tapasztalat, 
– informatikai 
felhasználói 
ismeretek, 
– cs: részletes sz.ö., 
fényképpel, 
– v.(ek)et igazoló 
okirat(ok) másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat arról,  
hogy a pályázati 
anyag elbírálásában 

– b: Kjt. rendelkezéseinek  
az irányadásával, 
– h: 2012. XI. 30., 
– e.h. 2012. XII. 15., 
– a foglalkoztatás jellege: 
részmunkaidı, 
– a hirdetmény elsıdleges 
közzétételének helye:  
a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
honlapja: a KÖZIGÁLLÁS publikálás 
dátuma: 2012. XI. 15., 
– a közalkalmazotti jogviszony 
idıtartama: határozatlan idejő 
jogviszony, 
– a m.-kör betölthetıségének 
idıpontja: a m.-kör a pályázatok 
eredményes elbírálását követıen 
azonnal betölthetı, 
– pályázatok benyújtása: 
– postai úton vagy  



részt vevık  
a pályázati anyagot 
megismerhetik  
és abba 
betekinthetnek 

személyesen,  
a pályázatnak  
a Terézvárosi Eü. 
Szolgálat címére történı  
eljuttatásával (1074 Bp., 
Csengery u. 25.), 
– elektronikus úton 
az igazgatosag@ 
tesz.co.hu e-mail címre, 
– a pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt nyújt: dr. Szabó 
Katalin orv.-Ig  
a 06 (1) 322-3220-as telefonszámon  
vagy e-mailben: 
igazgatosag@tesz.co.hu, 
– a munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a www.tesz.co.hu 
weboldalon szerezhet 

 


