
2012. EüK. 21. szám pályázati felhívás     

Általános tudnivalók  

hatályos: 2012.12.27 - 

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 

        
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei K: 
és Egyetemi Oktató 

Fül-Orr-Gége és Fej-Nyak 
Sebészeti O. 
osztályvezetı fıorvos 

– általános orvosi képesítés, 
– fül-orr-gége szk., 
– tud. fokozat, 

– h: 2013. I. 31., 
– szolg. lakás igény szerint, 
– az állás a sikeres pályázati eljárást követıen 



K. 
fıig. fıorvosa 
3526 Miskolc, 
Szentpéteri kapu 
72–76. 

– fül-orr-gége gyógyászat 
valamennyi szakterületén szerzett 
gy., 
– vez.gy., 
– e: kl.-ai audiológiai szk., 
– cs: 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– igazolás mőködési 
nyilvántartásba vételrıl, 
– igazolás orvosi kamarai 
tagságról, 
– nyilatkozat a pályázati anyag 
elbírálásában részt vevık 
betekintési jogáról, 
– az eddigi sz. tev.-et is magában 
foglaló részletes önéletrajz, 
valamint sz. elképzelés és 
program 

azonnal betölthetı, 
– pályázatok benyújtása:  
az I. Humánpolitikai O.-ára (3526 Miskolc,  
Szentpéteri kapu 72–76.) 

        
***  

A Mátrai Gyógyintézet (3233 Mátraháza) fıigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony keretében 
I.  jogtanácsosi állás betöltésére 
Az állás teljes munkaidıvel tölthetı be, határozatlan idıtartamra szól, 90 napos próbaidı kikötésével. 
Feladatkörébe tartozik a jogtanácsosi, titkárságvezetıi feladatok ellátása, ezen belül részt vesz: a szerzıdések elıkészítésében, 
megkötésében, belsı szabályzatok kidolgozásában, munkajogi viták rendezésében a jogtanácsosi tevékenységrıl szóló 1983. évi 3. 
törvényerejő rendelet alkalmazásával. 
Pályázati feltételek: 
– büntetlen elıélet; 
– cselekvıképesség; 
– jogi egyetemi diploma; 
– jogtanácsosi szakvizsga megléte esetén vállalja a jogtanácsosi névjegyzékbe történı bejegyeztetést; 
– „B” kategóriás jogosítvány. 
A pályázat elbírálásánál elınyt jelenthet: 
– gyakorlati szintő informatikai rendszerismeret; 
– angol nyelvbıl társalgási szintő nyelvtudás. 
Csatolandó dokumentumok: 
– végzettséget igazoló okiratok másolata (egyetemi diploma, szakvizsga oklevél, stb.); 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz; 
– beleegyezı nyilatkozat arról, hogy a pályázó beleegyezik a teljes pályázati anyag megismerésébe azok körében, akik  
a pályázat elbírálásában részt vesznek. 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Szakály László 9 és 15 óra között. T.: 06 (37) 574-607. 
II.  analitikusi állás betöltésére 
Az állás teljes munkaidıvel tölthetı be, határozatlan idıtartamra szól, 90 nap próbaidı kikötésével. 
Feladatkörébe tartozik a klinikai kémiai, hematológiai és mikrobiológiai analitikai munkák elvégzése a Mátrai Gyógyintézet központi 
laboratóriumában. 
Pályázati feltételek: 
– büntetlen elıélet; 
– cselekvıképesség; 
– fıiskolai diploma. 
A pályázat elbírálásánál elınyt jelenthet: 
– analitikusi munkakörben való jártasság; 
– gyakorlati szintő informatikai rendszerismeret; 
– angol nyelvbıl társalgási szintő nyelvtudás. 
Csatolandó dokumentumok: 
– végzettséget igazoló okiratok másolata (fıiskolai diploma, egyéb szakvizsga oklevél); 



– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz; 
– beleegyezı nyilatkozat arról, hogy a pályázó beleegyezik a teljes pályázati anyag megismerésébe azok körében, akik  
a pályázat elbírálásában részt vesznek. 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: dr. Dékány Mária laborvezetı fıorvos, 09 és 14 óra között. T.: 06 (37) 574-524. 
Egyéb tudnivaló mindkét álláshirdetéshez: 
A pályázók pályázhatnak friss diplomával is, azonban ebben az esetben a jogász jogi elıadóként kerül alkalmazásra,  
az ellátandó feladat változatlan hagyása mellett. 
Bérezés: a Kjt. szerint a végzettség és gyakorlati idı függvényében. 
Szolgálati lakást vagy szolgálati férıhelyet szükség esetén biztosítunk. 
Amennyiben igény van rá, a közalkalmazotti jogviszony idıtartama alatt lehetıség van a jogtanácsosi szakvizsga megszerzésére. 
Az állások a pályázat elbírálása után azonnal betölthetık. 
A pályázatok beadási határideje: 2013. január 18. 
A pályázatok elbírálási határideje: 2013. január 31. 
A pályázatokat – zárt borítékban – az alábbi címre kérjük megküldeni ajánlott levélben vagy személyesen leadni: Mátrai Gyógyintézet 
(3233 Mátraháza) Dr. Urbán László PhD. fıigazgató fıorvos. A borítékra kérjük ráírni a pályázott állás megnevezését. 
        

***  
        
Pécsi Tudományegyetem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot ír ki: 
Klinikai Központ  
Immunológiai és Biológiai Intézet (7624 Pécs, Szigeti u. 12.) 
intézetigazgató 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Az Intézet oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. Az Intézet szakszerő mőködéséhez magas színvonalú orvos szakmai 
munka tervezése, szervezése és ellenırzése, szakmai és gazdálkodási felelısség a PTE KK SzMSz 40. §-ában meghatározottak 
vonatkozásában, graduális képzésben részt vevı hallgatók magyar, angol és német nyelvő oktatásának koordinálása, a posztgraduális 
képzés felügyelete. Elıadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol és/vagy német nyelven. 
Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció; 
– angol nyelven elıadói és vitakészség, legalább 10 éves oktatói gyakorlat; 
– jelentıs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség; 
– a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések; 
– MTA doktori cím elınyt jelent. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (külsı pályázók esetén); 
– végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes mőködési nyilvántartási igazolás, MOK és/vagy MGYK tagságot 
igazoló dokumentum másolata, hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban részt vevık a pályázati anyagot megismerhetik és abba 
betekinthetnek, nyilatkozat arról, hogy a vezetıi megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidıben eleget tesz. 
A beosztás legkorábban 2013. február 15. napjától tölthetı be. 
Klinikai Központ  
Laboratóriumi Medicina Intézet (7624 Pécs, Ifjúság útja 13.) 
intézetigazgató 
Az Intézet oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. Az Intézet szakszerő mőködéséhez magas színvonalú orvos szakmai 
munka tervezése, szervezése és ellenırzése, szakmai és gazdálkodási felelısség a PTE KK SzMSz 40. §-ban meghatározottak 
vonatkozásában. Graduális képzésben részt vevı hallgatók magyar, angol és német nyelvő oktatásának koordinálása, a posztgraduális 
képzés felügyelete. Elıadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol és/vagy német nyelven. 
Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD., habilitáció; 
– angol nyelven elıadói és vitakészség, legalább 10 éves oktatói gyakorlat; 
– jelentıs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség; 
– a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elképzelések; 
– MTA doktori cím elınyt jelent. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (külsı pályázók esetén), végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 
– érvényes mőködési nyilvántartási igazolás MOK és/vagy MGYK tagságot igazoló dokumentum másolata, hozzájáruló nyilatkozat, hogy 
az eljárásban részt vevık a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek ; 
– nyilatkozat arról, hogy a vezetıi megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidıben eleget tesz. 
A beosztás legkorábban 2013. március 16. napjától tölthetı be. 
Klinikai Központ  
Laboratóriumi Medicina Intézet  
intézetigazgató 
Az Intézet oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. Az Intézet szakszerő mőködéséhez magas színvonalú orvos szakmai 
munka tervezése, szervezése és ellenırzése, szakmai és gazdálkodási felelısség a PTE KK SzMSz 40. §-ban meghatározottak 
vonatkozásában. Graduális képzésben részt vevı hallgatók magyar, angol és német nyelvő oktatásának koordinálása, posztgraduális 
képzés felügyelete. Elıadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol és/vagy német nyelven. 
Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD., habilitáció; 
– angol nyelven elıadói és vitakészség; 
– legalább 10 éves oktatói gyakorlat; 
– jelentıs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség; 
– a PTE SzMSz 4. számú melléklete (foglalkoztatási követelményrendszere) 111. §-ban meghatározottaknak való megfelelés; 
– a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések; 
– MTA doktori cím elınyt jelent. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (külsı pályázók esetén), végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 
érvényes mőködési nyilvántartási igazolás MOK és/vagy MGYK tagságot igazoló dokumentum másolata, hozzájáruló nyilatkozat, hogy 
az eljárásban részt vevık a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek ; 
– nyilatkozat arról, hogy a vezetıi megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidıben eleget tesz. 
A beosztás legkorábban 2013. július 1. napjától tölthetı be. 
Valamennyi pályázati kiírás vonatkozásában: 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 
A vezetıi megbízás határozott idıre, legfeljebb 5 évig szól. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 14. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történı megküldésével (7622 Pécs, 
Vasvári Pál utca 2.). 
A pályázatokat elektronikus formában is kérjük eljuttatni a következı címre: dekani.hivatal@aok.pte.hu. 
A benyújtott jelentkezésekben kérjük feltüntetni a pályázat iktatószámát is! 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a PTE vonatkozó szabályzatában foglaltak alapján. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 14. 
Az elsıdleges közzététel helye a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapja. Adateltérés esetén a KIH honlapján rögzített 
kiírást kell figyelembe venni. Publikálás dátuma: 2012. december 15. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– PTE honlap; 
– Oktatási és Kulturális Közlöny. 
        

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

Közpi. Lab 
orvosi mikrobiológus 
szakorvos 

valamennyihez: 
– általános orv. d., 
– szakirányú szk., 
– eü. alkalmasság, 
– büntetlen elıélet, 
– cs: részletes sz.ö., 
– iskolai v.-et, szk.-t igazoló 
okiratok másolata, 

– b: kiemelt, 
– az álláshellyel kapcsolatban részletes 
információt  
dr. Markó Eleonóra osztályvezetıtıl lehet 
kérni  
a 06 (99) 312-120/460-as telefonszámon, 
valamennyihez: 
– h: a megjelenéstıl számított 30. nap, 



– OONY ig. másolata 
(alapnyilvántartás), 
– MOK tagság igazolása, 
– mőködési nyilvántartásba vétel 
igazolása, 
– kötelezı folyamatos 
továbbképzési idıszak teljesítését 
igazoló okirat másolata, 
– 1 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat, amelyben 
hozzájárul ahhoz,  
hogy a pályázat elbírálásában 
részt vevık a pályázati anyagot 
megismerhetik 

– e.h: a h. lejártát követı  
30. nap, 
– lakáskiutalás megbeszélés szerint, 
– pályázatok benyújtása:  
4 példányban: dr. Korányi László mb. fıig. 
fıorvoshoz  
a K. címére (9400 Sopron,  
Gyıri u. 15.), 
– a pályázat bıvebb közzétételének helye:  
– www.kozigallas.hu, 
– www.sopronkorhaz.hu 

        
  Közpi. aneszteziológiai  

és intenzív terápiás O. 
szakorvos / szakorvosjelölt 

  – b: kiemelt, 
– határozatlan idejő 
közalkalmazotti/vállalkozói jogviszony, 
– a meghirdetett álláshellyel kapcsolatban 
részletes információt dr. Gyetvai Róbert mb. 
osztályvezetı fıorvostól lehet kérni  
a 06 (99) 312-120/192-es telefonszámon 

        
  Belgyógyászati Mátrix 

Egység / I. Belgyógyászati O. 
– Kardiológia 
belgyógyász / kardiológus 
szakorvos / vagy szakvizsga 
elıtt álló orvos 

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

        
  Neurológiai és Stroke O. 

neurológus szakorvos vagy 
szakorvosjelölt 

– neurológiai szk. – b: Kjt. illetve megegyezés szerint, 
– a meghirdetett álláshellyel kapcsolatban 
részletes információt dr. Molnár Sándor PhD. 
osztályvezetı fıorvostól lehet kérni  
a 06 (99) 312-120/533-as telefonszámon 

        
  Pszichiátriai O. 

szakorvos vagy szakorvosjelölt 
– neurológiai szk. – b: Kjt. illetve megegyezés szerint, 

– a meghirdetett álláshellyel kapcsolatban 
részletes információt dr. Payer Erzsébet 
osztályvezetı fıorvostól lehet kérni  
a 06(99) 312-120/538-as telefonszámon 

        
  Perinatális Intenzív Centrum 

neonatológus szakorvos vagy 
szakorvosjelölt 

  – b: megegyezés szerint, 
– a meghirdetett álláshellyel kapcsolatban 
részletes információt dr. Székely Csilla 
osztályvezetı fıorvostól lehet kérni  
a 06 (99) 312-120-es telefonszámon 

        
  Belgyógyászati Mátrix 

Egység/I. Belgyógyászati O. – 
Gasztroenterológia 
belgyógyász / 
gasztroenterológus szakorvos 
vagy szakvizsga elıtt álló 
orvos 

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

        
***  

        



A Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház, a DEOEC Oktató Kórháza pályázatot hirdet Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály 
osztályvezetı fıorvosi állására. 
A kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban, fıorvosi/szakorvosi munkakörre történik. Az osztályvezetıi fıorvosi 
megbízás határozott idıre, 5 évre szól. 
A munkavégzés helye: Gyır-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Gyıri u. 15. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
a Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott 
feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján, illetve megegyezés 
szerint. 
Pályázati feltételek: 
– orvosi diploma; 
– pszichiátria és pszichiátriai – rehabilitációs szakvizsga; 
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 
– büntetlen elıélet; 
– egészségügyi alkalmasság. 
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– tudományos fokozat; 
– idegen nyelvismeret. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– képesítést igazoló okiratok, 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; 
– KIH honlapján. 

***  
A Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház, a DEOEC Oktató Kórháza pályázatot hirdet Belgyógyászati Krónikus Osztály 
osztályvezetı fıorvosi állására. 
A kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban, fıorvosi/szakorvosi munkakörre történik. Az osztályvezetıi fıorvosi 
megbízás határozott idıre, 1 évre szól. 
A munkavégzés helye: Gyır-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Gyıri u. 15. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
a Belgyógyászati Krónikus Osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott 
feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján, illetve megegyezés 
szerint. 
Pályázati feltételek: 
– orvosi diploma; 



– belgyógyászat szakvizsga; 
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 
– büntetlen elıélet; 
– egészségügyi alkalmasság. 
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– tudományos fokozat; 
– gerontológiai jártasság; 
– idegen nyelvismeret. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– képesítést igazoló okiratok, 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; 
– KIH honlapján. 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi 
és orvosvezetıi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        
Magyar Imre K. 
fıig.-ja 
8400 Ajka,  
Korányi F. u. 1. 

Krónikus 
belgyógyászat I. 
osztályvezetı 

– legalább 5 év feletti szakorv.gy., 
– cs: részletes sz.ö., 
– v.-et, szk.-t igazoló dokumentumok 
másolata, 
– MOK tagságot igazoló kártya 
másolata, 
– hozzájáruló nyilatkozat  
arra vonatkozóan,  
hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatokat  
a pályázati eljárással összefüggésben 
kezeljék, 
– hozzájáruló nyilatkozat  
arra vonatkozóan,  
hogy a pályázati anyagot  
a bírálatban részt vevık megismerjék, 
véleményezzék 

– h: a megjelenéstıl számított 30. nap, 
– az állás 5 évre szól, 
– érdeklıdni lehet: dr. Nyári Ildikó fıig.-tól  
a 06 (88) 521-124-es telefonszámon, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Nyári Ildikó fıig.-hoz  
a Magyar Imre K. címére  
(8400 Ajka, Korányi F.u. 1.) 

        



***  
        
Nyírı Gyula K. 
fıig. fıorvosa 
1135 Bp., 
Lehel utca 59. 

II. Pszichiátria  
osztályvezetı fıorvos 

– orv. d., 
– pszichiátriai szv., 
– 10 év szakorvosként szerzett 
tapasztalat , 
– vez.-i gy., 
– büntetlen elıélet, 
– e: tud. munkásság, PhD. fokozat, 
– cs: sz.ö., 
– v.-et, szk.-t igazoló okiratok 
másolata, 
– vez.-i koncepció, 
– vez.-i gy.-t igazoló okiratok 
másolata, 
– érvényes mőködési nyilvántartási 
igazolás másolata és MOK tagságot 
igazoló kártya másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot a pályázatban részt 
vevık megismerhetik 

– b: Kjt. és megegyezés szerint, 
– h: 2013. I. 15., 
– e.h. 2013. I. 30., 
– a m.-kör legkorábban a pályázat elbírálását 
követıen tölthetı be, 
– pályázatok benyújtása:  
1 példányban zárt borítékban, kérjük  
a K. Fıigazgatósága részére (1135 Bp., Lehel 
utca 59.), 
– a pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt dr. Németh Attila PhD. fıig. 
fıorvos nyújt a 452-9430-as telefonszámon 
(1135 Bp., Lehel u. 59.) 

        
***  

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

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

– orv. d., 
– gyermeksebészeti szv., 
– társalgási szintő német vagy angol 
vagy francia nyi., 
– 10 év gyermeksebészeti gy., 
– büntetlen elıélet, 
– e: traumatológiai szv., 
– gyermektraumatológia speciális 
jártassági vizsga., 
– cs: motivációs levél, 
– részletes sz.ö., 
– v.-et, képzettséget igazoló 
dokumentumok másolata, 
– sz.-vez.-i elképzelések, 
– MOK tagságot igazoló kártya 
másolata, 
– érvényes mőködési nyilvántartási 
igazolás másolata, 
– hozzájáruló nyilatkozat  
arra vonatkozóan,  
hogy a pályázati anyagot  
a bírálatban részt vevık megismerjék, 
véleményezzék, 
– hozzájáruló nyilatkozat  
arra vonatkozóan,  
hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatokat  
a pályázati eljárással összefüggésben 
kezeljék, 
– a m.-körbe történı kiválasztás esetén 
3 hónapnál nem régebbi e.b. 

– b: megegyezés szerint, 
– a pályázati anyagok a Kjt. eü. ágazatban 
történı végrehajtására kiadott 356/2008. (XII. 
31.) Korm. rend. 4. §-a szerint kerülnek 
elbírálásra, 
– h: a KIH honlapján történı megjelenéstıl 
számított  
30. nap (közzététel várható idıpontja: 
kozigallas.gov.hu, 2012. XII. 27.), 
– a vez.-i beosztás ellátására megbízást az 
kaphat,  
aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll  
vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
m.-körbe kinevezhetı, 
– pályázatok benyújtása: postai úton vagy 
személyesen, zárt borítékban a K. 
Humánpolitikai O.-ára történı megküldésével 
(1125 Bp., Diós árok 1–3.) „Gyermeksebészeti 
és Traumatológiai Osztály, osztályvezetı 
fıorvosi pályázat ” megjelöléssel 

        
***  

        
Vaszary Kolos Kórház (2500 Esztergom, Petıfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a 



alapján pályázatot hirdet az Intézmény Szülészeti-nıgyógyászati Osztályán szülész-nıgyógyász szakorvosi munkakör betöltésére (2013. 
február 1-jétıl osztályvezetı fıorvosi megbízással). 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 
A foglalkozatás jellege: teljes munkaidı. 
A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Szülész-nıgyógyászati Osztály (Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Petıfi S. 
u. 26–28.). 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az Osztály profiljába tartozó fekvı- és járóbeteg ellátás. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Elvárások: 
– önálló ügyelet ellátása; 
– jó manualitás; 
– jártasság a mőszeres diagnosztikában és korszerő mőtéttechnikában; 
– határozottság, önálló döntésképesség. 
Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi végzettség; 
– szülész-nıgyógyász szakvizsga; 
– büntetlen elıélet. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– személyi és foglalkozási adatok; 
– diploma, szakorvosi bizonyítvány másolata; 
– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 
– mőködési nyilvántartás igazolása; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevık megismerhetik, abba betekinthetnek és véleményezhetik. 
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent a részleg-, vagy osztályvezetıi tapasztalat. 
A munkakör betölthetıségének idıpontja:  elbírálást követıen azonnal. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 15. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 22. 
A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom címére történı megküldésével 
(2500 Esztergom, Petıfi S. u 26–28.). A pályázattal kapcsolatos további információ dr. Kanász Gábor Imre fıigazgató fıorvostól kérhetı 
a 06 (30) 948-5538-as telefonszámon. 
        

***  
        
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyőlése (2401 Dunaújváros, Városháza tér 1.) pályázatot hirdet az Egészségmegırzési Központ 
Intézmény (2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.) vezetésére, magasabb vezetıi megbízással. 
A meghirdetett álláshely: 
Vezetıi beosztás: magasabb vezetıi feladatait megbízás alapján látja el. 
Vezetıi beosztás megnevezése: intézményvezetı. 
Munkáltató megnevezése: Egészségmegırzési Központ (2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.). 
A megbízás idıtartama:  5 év. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok végrehajtása, az intézmény 
gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése , irányítása, ellenırzése . Az intézmény fenntartó által meghatározott 
céljainak megfelelı, jogszerő mőködésének biztosítása. Az intézményvezetı vezeti az intézményt, felelıs az intézmény szakszerő, 
törvényes mőködéséért, gazdálkodásáért. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenırzi az intézmény szakmai mőködését, a szakmai 
tevékenységek összehangolását. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, biztosítja a mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 
Pályázati feltételek: 
– büntetlen elıélet; 
– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı, illetve bevándorolt vagy 
letelepedett státusz; 
– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintő végzettség; 
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés; 



– legalább 5 éves vezetıi gyakorlat. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– a pályázati feltételként elıírt végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez; 
– nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a közgyőlés nyílt vagy zárt ülésén történı tárgyalásához; 
– egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
vállalására vonatkozó nyilatkozat. 
Bérezés és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 356/2008. 
(XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat személyesen Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere titkárságán (2400 
Dunaújváros, Városháza tér 1. II. emelet 208. sz. helyiség) vagy postai úton a Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere, 2400 
Dunaújváros, Városháza tér 1. címre kell benyújtani 1 eredeti és 3 másolati példányban, zárt borítékban, „Egészségmegırzési Központ 
intézményvezetıi pályázata” jeligével ellátva. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 11. 16 óra. 
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 
intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott bizottság véleményének kikérését 
követıen Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyőlése dönt. A határidın túl benyújtott pályázatokat érvénytelennek minısítjük. A 
pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A közgyőlés 
fenntartja jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 18. 
A pályázat bontása: a pályázatokat Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere bontja 2013. március 12. napján.  
A pályázatok bontásáról jegyzıkönyv készül. 
A magasabb vezetıi beosztás a közgyőlési döntést követıen azonnal betölthetı. 
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán történı közzététel napja: 2012. november 26. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szociális 
osztályvezetıje nyújt a 06 (25) 411-641-es telefonszámon. 

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı 
szerv neve, 
címe 

Munkahely és munkakör megnevezése Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 
információk 

        
Budapest 

        
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. (1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.) pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: 
nıgyógyász szakorvos 
ortopéd szakorvos 
reumatológus szakorvos 
szemész szakorvos 
Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetem, szakirányú szakorvosi végzettség; 
– érvényes mőködési engedély; 
– igazolás OONY-ba vételrıl, kamarai tagságról; 
– 3 hónapnál nem régebbi e.b. 
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: további szakképesítés, szakrendelıben szerzett szakmai tapasztalat. 
Foglalkoztatás jellege: teljes vagy rész munkaidı 
Munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok: 
– részletes szakmai önéletrajz; 



– végzettség(ek)et igazoló okirat(ok) másolata, erkölcsi bizonyítvány; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevık a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek. 
Pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 11. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. január 18. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Dr. Király Ferenc orvos-igazgató, telefon: 06 (1) 3691–172, vagy  
e-mail: orvosigazgato@ujpestiszakrendelo.hu. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen, a pályázatnak az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. címére 
történı eljuttatásával (1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.). 
Munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu weboldalon szerezhet. 

Baranya megye 
        

Bács-Kiskun megye 
        
Kunszállás 
Község Ö. 
Képv.-test. 
6115 
Kunszállás, 
Dózsa Gy. u. 
24. 

háziorvos 
A m.-végzés helye: Kunszállás,  
Dózsa György u 16. 
– területi ellátási kötelezettséggel, vegyes 
háziorvosi tev., 
– a háziorvosi körzet állandó lakosságszáma: 
1696 fı. 
A m.-körbe tartozó lényeges feladatok: 
Kunszállás község (vegyes) háziorvosi 
körzetének a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
és fogorvosi tev.-rıl szóló 4/2000. (II. 25.) 
EüM rend.-ben és egyéb sz. jogszabályokban 
meghatározott, a háziorvosi alapellátás 
keretébe tartozó feladatok területi ellátási 
kötelezettséggel történı ellátása, továbbá az 
iskolaorvosi (iskola, óvoda, bölcsıde) 
feladatok ellátása 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 11. §-a szerinti 
képesítés és az ott, valamint a 313/2011. (XII. 
23.) Korm. rend.-ben elıírt feltételek megléte, 
– MOK tagsági viszony, 
– e: csecsemı-  
és gyermekgyógyászati belgyógyászati, 
üzemorvosi vagy rheumatológiai szv. megléte 
a pályázónál  
vagy vele együttköltözı házas- vagy 
élettársánál, 
– háziorvosi sz.gy., 
– esetlegesen meglévı referencia, 
– letelepedési szándék, 
– kistérségi ügyeleti ellátásban való részvétel, 
– cs: részletes fényképes önéletrajz, 
motivációs levél, 
– v.-et és szakirányú v.-et, valamint szv.-t 
igazoló okiratok hitelesített másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló 
okmány másolata, 
– a mőködtetési jog meglétének vagy az eü. 
államigazgatási szerv által mőködtetési jog 
engedélyezési feltételei fennállásának 
igazolása, illetve a pályázó 
kötelezettségvállalása arról, hogy a pályázat 
megnyerése esetén, 15 napon belül benyújtja 
a mőködési engedély iránti kérelmet a megyei 
kormányhivatal népegészségügyi 
szakigazgatási szervéhez, 
– vállalkozási formától függıen az egyéni 
vállalkozói igazolvány, illetve társas 
vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést 
igazoló irat és a társaság alapító okiratának 
hiteles másolata, 
– korábbi m.-viszonyokra, egyéb m.-végzésre 
irányuló jogviszonyokra vonatkozó 
igazolások, 
– nyilatkozat, melyben  
a pályázó hozzájárul,  
hogy a pályázati anyag elbírálásában részt 
vevık  
a pályázatot megismerjék  
és abba betekintsenek 

– b: Kjt. szerint, 
vállalkozói forma esetén 
a finanszírozási 
szerzıdés rendelkezései 
irányadásával, 
– h: 2013 I. 18., 
– a pályázat 
elbírálásának rendje: a 
pályázatokat Kunszállás 
Község Ö.  
Képv.-test. bírálja el,  
a pályázati h. lejáratát  
követı ülésen, 
– a Képv.-test. fenntartja  
a jogot a pályázati 
eljárás 
eredménytelennek 
nyilvánítására, 
– közalkalmazotti  
vagy eü. vállalkozói 
jogviszonyban, 
– a m.-kör legkorábban  
a pályázatok elbírálását 
követıen, a szükséges 
engedélyeztetési eljárást 
követıen tölthetı be, 
– a megbízás idıtartama:  
az Ö. a nyertes 
pályázóval határozatlan 
idıre szóló szerzıdést 
köt, melyben  
a felek a mőködés, 
üzemeltetés részletes 
feltételeit rögzítik, 
– az Ö. kizárólag abban  
az esetben kötheti meg  
az ellátási szerzıdést,  
ha a pályázó a 
praxisjogról sikeresen 
meg tud állapodni annak 
jogosultjával, 
– szolg. lakás igény 
szerint ingyenesen 
biztosított, 
– a rendelıt és 
berendezéseit a 
háziorvos 
térítésmentesen 
használhatja, 



– pályázatok benyújtása: 
postai úton Kunszállás 
Község Ö.,  
6115 Kunszállás,  
Dózsa Gy. u. 24. címre,  
a pályázati kiírással 
kapcsolatosan további 
információt Kovács Imre 
polgármester nyújt  
a 06 (70) 380-2265-ös 
telefonszámon, 
– a pályázat további 
közzétételének helye: 
– www.kozigalas.hu 
honlap, 
– Kunszállás község 
honlapja 

        
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 

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

Szülészeti- 
nıgyógyászati O. 
szülész-nıgyógyász szakorvos 
A m.-körbe tartozó lényeges feladatok: az O. 
profiljába tartozó szakorvosi feladatok 
ellátása (biztosítva a fekvı- és járóbeteg-
ellátás sz. egységét) 
Elvárások: 
– önálló ügyelet ellátása, 
– jó manualitás, 
– jártasság a mőszeres diagnosztikában és 
korszerő mőtéttechnikában, 
– határozottság, önálló döntésképesség 

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

valamennyihez: 
– b: Kjt. irányadásával, 
– h: 2013. I. 15., 
– e.h: 2013. I. 22., 
– a közalkalmazotti 
jogviszony idıtartama: 
határozatlan idejő 
közalkalmazotti 
jogviszony, 
– foglalkozatás jellege:  
teljes m.-idı, 
– a m.-kör az elbírálást 
követıen azonnal 
betölthetı, 
– a pályázatok 
benyújtásának módja: 
személyesen vagy postai 
úton, a Vaszary Kolos 
K., Esztergom címére  
(2500 Esztergom,  



Petıfi S. u. 26–28.), 
– a pályázattal 
kapcsolatos további 
információ  
dr. Kanász Gábor Imre 
fıig. fıorvostól kérhetı  
a 06 (30) 948-5538-as 
telefonszámon 

        
  Sebészeti O. 

sebész szakorvos 
A m.-körbe tartozó lényeges feladatok: az O. 
profiljába tartozó szakorvosi feladatok 
ellátása (biztosítva a fekvı-  
és járóbeteg-ellátás sz. egységét) 

– sebész szv.   

        
  Pszichiátriai O. 

pszichiáter szakorvos 
A m.-körbe tartozó lényeges feladatok: az O. 
profiljába tartozó szakorvosi feladatok 
ellátása (biztosítva  
a fekvı- és járóbeteg-ellátás sz. egységét) 

– pszichiáter szv.   

        
***  

        
A Tatabányai Szent Borbála Kórház fıigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthetı álláshelyekre  
az alábbi területre: 
Fekvıbeteg Osztályra: 
belgyógyász-gastronterologus, 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-gastroenterologia, fül-orr-gégészet, neurológia, nukleáris medicina, radiológia, szülészet-nıgyógyászat, tüdıgyógyászat. 
Valamennyi pályázathoz: bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint. 
A gastroenterologus, neurológus, tüdıgyógyász, radiológus, aneszteziológus szakmákra jelentkezıknek béren kívüli juttatást 
biztosítunk. 
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: 2013. január 15. 
A pályázat elbírálása a benyújtási határidıt követı 15 napon belül. 
Az állás a pályázat elbírálását követıen azonnal betölthetı. 
A pályázati felhívás a KIH honlapján is megtekinthetı 2012. december 1-jétıl. 



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 
        
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház fıigazgató fıorvosa (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.) pályázatot hirdet belgyógyász, sürgısségi 
orvostan- oxyológus, aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos vagy szakvizsgával nem rendelkezı, sürgısségi szemlélető orvos 
számára a Sürgısségi Betegellátó Osztályára. 
Az Osztály az oxyológia és sürgısségi orvostan képzés szakvizsga gyakorlataira akkreditált. 
Feladat: a sürgısséggel beutalt betegek elsıdleges ellátása, differenciál-diagnosztika megszervezése. 
Pályázati feltételek: 
– belgyógyászat vagy sürgısségi orvostan-oxyológia vagy aneszteziológia és intenzív terápiás szakvizsga, illetve szakorvos képzésben 
való részvétel (szándéka); 
– büntetlen elıélet. 
A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony. 
A jelentkezéshez csatolandó: 
– szakmai életutat bemutató önéletrajz; 
– végzettséget igazoló okiratok másolata; 
– mőködési nyilvántartásról érvényes igazolás; 
– kamarai tagsági igazolás; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul. 
Az osztályon kiemelt bérezés van! Havonta átlagosan tizennégy (9 nappali, 5 éjszakai) 12 órás mőszakot kell ellátni, a többi  
(16 nap) szabadnap. 
Az állás az elbírálást követıen azonnal betölthetı. Szálláslehetıséget a kórházunk területén elhelyezkedı nıvérszállón tudunk biztosítani. 
A jelentkezési anyagokat dr. Trombitás Zoltán fıigazgató fıorvoshoz kell benyújtani a megjelenéstıl számított 15 napon belül. 
Cím: 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. E-mail: foigtitkar@florhosp.hu. 
        

Somogy megye 
        

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
        

Tolna megye 
        

Vas megye 
        

Veszprém megye 
        
Magyar Imre 
K. 
fıig.-ja 
8400 Ajka, 
Korányi F. u. 
1. 

gastronterologai szakorvos – cs: részletes sz.ö., 
– v.-et, szk.-t igazoló dokumentumok 
másolata, 
– MOK tagságot igazoló kártya másolata, 
– hozzájáruló nyilatkozat  
arra vonatkozóan,  
hogy a pályázati  
anyagban foglalt  
személyes adatokat  
a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék 

– az állás azonnal 
betölthetı, 
– érdeklıdni lehet: dr. 
Nyári Ildikó fıig.-tıl  
a 06 (88) 521-124-es 
telefonszámon, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Nyári Ildikó fıig.-
hoz  
a Magyar Imre K. 
címére (8400 Ajka, 



Korányi F.u. 1.) 
        

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

szemész szakorvos – szemész szv., 
valamennyihez: 
– külföldön szerzett d. esetén honosítás, 
– cs: önéletrajz, 
– sz. pályafutás, 
– orv. d.-t, szv.-t tartalmazó iratok és a 
kötelezı folyamatos továbbképzési idıszak 
teljesítését igazoló okiratok másolata, 
– OONY-ba történt felvétel igazolásának 
másolata 

valamennyihez: 
– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstıl 
számított 30 napon 
belül, 
– az állás a pályázat 
elbírálását követıen 
azonnal betölthetı, 
– lakás megbeszélés 
tárgya, 
– érdeklıdni lehet: dr. 
Vörös Ibolya fıig.-tól  
a 06 (89) 514-002-es 
telefonszámon 

        
  csecsemı és gyermek szakorvos – csecsemı- és gyermekgyógyász szv.   
        
  szülész-nıgyógyász szakorvos – szülész-nıgyógyász szv.   
        
  sebész szakorvos – sebész szv.   
        
  belgyógyász szakorvos – belgyógyász szv., 

– szv. elıtt álló (rezidens) jelentkezınek is 
  

        
  radiológus szakorvos – radiológus szv.   
        

Zala megye 
        

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı szerv 
neve, címe 

Munkahely és 
munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        
Pátroha Községi Ö. 
Képv.-test. 
4523 Pátroha, 
Kossuth u. 82. 

védını – eü. fıiskolai szakirányú v., 
– büntetlen elıélet, 
– cs: részletes sz.ö., 
– a képesítési okiratok másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b. 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstıl számított 15. nap, 
– e.h. a h: lejártát követı legközelebbi Képv.-
test. ülésen, 
– az álláshely a pályázat elbírálását követıen 
azonnal betölthetı, 
– pályázatok benyújtása: zárt borítékban 
„Védınıi pályázat” megjelöléssel Pátroha 
Község polgármesteréhez a 
P.H. címére (4523 Pátroha, Kossuth u. 82.) 

        
***  

        
Székesfehérvár védını – fıiskolai v., – b: Kjt. szerint, 



M.j.V. 
Humán Szolgáltató 
I. 
8000 
Székesfehérvár, 
Ady E. u. 8. 

– a 26/1997. (IX. 3.) 
NM rend. 3. számú 
melléklete szerinti 
iskola-védınıi 
feladatok, 
– a 49/2004. (V. 21.) 
ESzCsM rend. szerinti 
területi védınıi 
feladatok ellátása 

– cs: védınıi v.-et igazoló 
dokumentumok másolata, 
– részletes sz. tev.-et is tartalmazó 
önéletrajz, 
– eü. alkalmasság igazolása, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b. 

– h: 2013. I. 31., 
– e.h. 2013. II. 6., 
– heti 40 óra, teljes  
m.-idıben, határozott idıre  
(6 hónap), 
– a m.-kör a pályázat elbírálása után azonnal 
betölthetı, 
– pályázatok benyújtása: Székesfehérvár 
M.j.V. Humán Szolgáltató I. címére  
(8000 Székesfehérvár,  
Ady Endre u. 8.), a borítékon kérjük 
feltüntetni: M006/2010 azonosító számot és a 
m.-kör megnevezését: „védını” 

        
***  

        
Taksony 
Nagyközség Ö. 
2335 Taksony, 
Fı út 83. 

Taksony Vezér Német 
Nemzetiségi Általános 
Iskola 
iskolavédını 
A m.-végzés helye: 
Pest megye, 2335 
Taksony, 
Iskola u. 3. 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: 
iskolavédınıi 
feladatok ellátása 

– fıiskola, eü. szakon szerzett védınıi 
okl., 
– felhasználói szintő MS Office (irodai 
alkalmazások), 
– e: hasonló területen szerzett gy. – 
legalább 1–3 év sz. tapasztalat, 
– cs: védınıi d. másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– fényképpel ellátott sz.ö., 
– nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez, valamint nyilatkozat a 
pályázat nyílt vagy zárt ülésen történı 
tárgyalásáról 

– b: Kjt. irányadásával, 
– h: 2013. I. 7., 
– e.h. a h: lejártát követı soron következı 
Képv.-test. ülésen, de legkésıbb  
a h.-t követı 30 napon belül, 
– a közalkalmazotti jogviszony idıtartama: 
határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes m.-idı, 
– a m.-kör a pályázatok elbírálását követıen 
azonnal betölthetı, 
– pályázatok benyújtása: postai úton, a 
pályázatnak Taksony Nk.Ö. címére történı 
megküldésével (2335 Taksony, Fı út 85.), 
kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplı azonosító számot: 3095-
1/2012, valamint  
a m.-kör megnevezését: „iskolavédını”, 
– a pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Széll Attila címzetes fıjegyzı 
nyújt  
a 06 (24) 520-780-as telefonszámon, 
– a munkáltatóval kapcsolatban további 
információ  
a www.taksony.hu honlapon szerezhetı 

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 

        
Az Országos Vérellátó Szolgálat (1113 Budapest, Karolina út 19–21.) pályázatot hirdet pénzügyi igazgató munkakör betöltésére. 
Feladatkör: 
– Mőködteti az intézet pénzügyi, számviteli gazdálkodási, kontrolling, tervezési rendszerét, irányítja a szakterület, valamint  
a területi szervek ez irányú munkáját. 
– Összeállítja a költségvetési alapokmányok tervezetét, kidolgozza az éves költségvetési javaslatot, továbbá javaslatot tesz éves 
elıirányzat-tervezésre. 
– Költségvetési beszámolók elkészítése, teljesítmények kiszámlázása, a kötelezettségek pénzügyi ellenırzése. 
– Nyilvántartást vezet az intézet kezelésében lévı kincstári vagyonról és az OVSZ-t megilletı vagyoni jogokról a mindenkori jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelıen. 
– Gondoskodik az analitikus és fıkönyvi nyilvántartásokról és az elıirányzatok nyilvántartásának vezetésérıl. 
– Gondoskodik a jóváhagyott költségvetési elıirányzatok betartásáról, a támogatások és átvett pénzeszközök beérkezésének 
nyilvántartásáról, javaslatot tesz az elıirányzat módosítására. 



– Részt vesz a közbeszerzési eljárásokban. 
– Gazdaságossági számításokat végez. 
– Napi likviditás-elemzést végez, a cash-flow alakulásáról elemzést készít. 
– Gondoskodik a bérek, bérjellegő kifizetések, társadalombiztosítási juttatások megállapításáról, kifizetésérıl, nyilvántartásáról, 
számítógépes vezetésérıl. 
– Folyamatosan figyelemmel kíséri a költségkeretek teljesítését, felhasználását és felügyeli a nyilvántartásra, feldolgozásra alkalmazott 
CT program mőködését. 
Pályázati feltételek: 
– szakirányú egyetemi/fıiskolai végzettség; 
– mérlegképes könyvelı (államháztartási szakon); 
– pénzügyi területen és egészségügyben szerzett több éves vezetıi tapasztalat; 
– felhasználói szintő Office operációs rendszerek, pénzügyi-számviteli rendszerek (elsıdlegesen Ecostat-CT program) ismerete; 
– magas szintő szervezı/koordinációs vezetıi készség; 
– kimagasló kommunikációs és problémamegoldó készség; 
– pontosság, precizitás; 
– jogi ismeretek; 
– önállóság, határozottság; 
– rendszerszemlélet. 
A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata; 
– rövid szakmai program; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 
A pályázat beadásának határideje: a KIH honlapján való megjelenést (várhatóan: 2012. december 18.) követı 15. nap; 
A pályázat elbírálásának határideje: a jelentkezési határidıt követı 15. nap. 
A munkakör betöltése a pályázat lebonyolítását követıen, határozatlan idıre szóló közalkalmazotti jogviszony keretében történik. 
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, megegyezés szerint. 
Pályázatok benyújtása: Manheim István gazdasági fıigazgató-helyettesnek címezve az Intézet címére (1113 Budapest, Karolina út 19–
21.). T.: 06 (1) 372-4167. 
        

***  
        
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház fıigazgató fıorvosa pályázatot hirdet belsı ellenıri  állás betöltésére. 
A pályázat feltételei: 
– a következı felsıfokú végzettségek valamelyikével rendelkezik: jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, 
informatikus közgazdász, igazgatásszervezı, okleveles igazgatásszervezı, okleveles közigazgatási szakértı, okleveles közigazgatási 
menedzser vagy olyan fıiskolai vagy egyetemi végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzık nyilvántartásba vételérıl szılı 
93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetıvé teszi; 
– vagy más, olyan felsıfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, amely nem az elızıekben meghatározott felsıfokú végzettség és emellett a 
következı képesítések valamelyikével rendelkezik: 

– okleveles pénzügyi revizori; 
– pénzügyi-számviteli szakellenıri; 
– okleveles könyvvizsgálói; 
– költségvetési ellenıri; 
– mérlegképes könyvelıi; 
– a Belsı Ellenırök Nemzetközi Szervezetének okleveles belsı ellenıri; 
– az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai 
rendszerellenıri; 
– közigazgatási gazdálkodási és ellenırzési szakértıi; 
– felsıfokú költségvetési vagy 
– felsıfokú államháztartási, valamint 

– legalább kétéves ellenırzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli vagy egészségügyi területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik; 
– büntetlen elıélet. 



Feladat elsısorban: 
– a belsı ellenırzési tevékenység megszervezése, az ellenırzések végrehajtása; 
– az éves ellenırzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenırzési jelentés a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti 
összeállítása. 
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 
– részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz; 
– végzettséget igazoló okiratok másolata; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó erkölcsi bizonyítvány meglétéhez kötött 
munkakörben dolgozik; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevık megismerhetik; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul. 
A belépés napján vagyonnyilatkozat tétele szükséges. 
Bérezés Kjt. alapján, megegyezés szerint. 
A pályázatok benyújtásának határideje: a megjelenéstıl számított 15. nap. 
A pályázatok elbírálásának határideje: a h.-t követı 30 nap. 
A pályázatokat dr. Trombitás Zoltán fıigazgató fıorvoshoz kell benyújtani. 
Cím: 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 
 


