
Általános tudnivalók 

hatályos: 2013.02.04 - 

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 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
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. évi 
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a, továbbá  
a Kjt. egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 
és a gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, a vezetıi 
megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM 
rendelet alapján pályázatot hirdet a Gyógyszertár állományába intézeti fıgyógyszerész beosztás 
ellátására határozatlan idejő közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott idıre szóló vezetıi 
megbízással. 
A munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a Kórház gyógyszertárának és a közforgalmú Forrás 
Patika hatályos jogszabályok szerinti irányítása, a gyógyszerellátás szervezése, a gyógyszerbeszerzések 
szakmai és gazdálkodási elıkészítése, az intézeti gyógyszer keretgazdálkodás szervezése, koordinálása. 

Pályázati feltétel: 
– gyógyszerész egyetemi diploma; 

– kórházi szakgyógyszerész szakvizsga; 

– legalább 5 éves intézeti gyógyszertári gyakorlat; 

– 5 éves vezetıi gyakorlat. 

Elınyt jelent: 
– egészségügyi menedzsment képesítés; 

– közforgalmú gyógyszertári gyakorlat. 

A pályázathoz csatolandó: 
– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is); 

– diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– szakmai, vezetıi koncepció; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– határozat a mőködési nyilvántartásba vételrıl; 

– hozzájárulási nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglaltak közölhetık harmadik személlyel és a 
pályázatban szereplı személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevık megismerhetik; 
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról. 

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

A pályázat benyújtási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján történı 



2013. február 6-ai megjelenéstıl számított 30. nap. 

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

Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követıen azonnal. 

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

Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16. 

        

***  

        

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórház, a Szegedi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza (6000 Kecskemét, Nyíri u. 38.) pályázati felhívása: 

Munkakör megnevezése: 
osztályvezetı fıorvos 

Ortopédiai osztály 
Vezetıi megbízását a fıigazgató adja, és a munkáltatói jogkört mint egyszemélyi felelıs vezetı 
gyakorolja felette. 
Feladata: az osztály vezetése és szakmai irányítása. A fekvı- és járóbeteg-szakellátás orvos szakmai 
feltételeinek biztosítása. Munkáltatói feladatok végzése, szakmai és közösségi munka feltételeinek 
biztosítása, jó interdisciplinális kapcsolatok kialakítása. 

Pályázati feltételek: 
Képesítési követelmények: 

– orvostudományi egyetem; 

– ortopédiai szakképesítés. 

Egyéb követelmények: 

– több éves szakmai gyakorlat; 

– rendszeres szakmai továbbképzés; 

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

– tudományos tevékenység, tudományos minısítés vagy PhD-képzésben való részvétel elınyt jelent; 

– egészségügyi menedzseri ismeretek, illetve annak megszerzésére irányuló képzésben való részvétel; 

– nyelvismeret; 

– büntetlen elıélet. 

Pályázat tartalmi követelményei: 
– személyi és foglalkozási adatok; 

– részletes szakmai élet bemutatása; 

– az osztály vezetésére, a szakmai munka irányítására vonatkozó elképzelései; 

– az osztályra vonatkozó szervezeti és mőködési szabályzat összeállítása (személyi és tárgyi feltételek 
meghatározása); 

– tudományos munkák jegyzéke; 

– mőködési bizonyítvány (jelenlegi munkáltatótól); 

– diploma és szakorvosi bizonyítvány másolatok; 

– szakmai továbbképzésrıl szóló igazolások; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 



– mőködési nyilvántartás igazolása (Orvosi Kamara); 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bizottságok véleményezzék és 
megismerjék. 
A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján történı 
megjelenéstıl (2013. január 21.) számított 30. nap. 
Bér: megegyezés tárgyát képezi. 

A munkakör betöltésének idıpontja:  a pályázati eljárás lefolytatását követıen. 

A pályázati eljárás lefolytatása a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján történik. 

A pályázattal kapcsolatban információt dr. Svébis Mihály fıigazgató ad, telefon: (76) 516-727. 

A pályázat benyújtásának a címe: Bács-Kiskun Megyei Kórház, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. 

*** 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórház, a Szegedi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza (6000 Kecskemét, Nyíri u. 38.) pályázati felhívása: 
A munkavégzés helye: Kalocsai Szent Kereszt Tagkórháza, 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34–36. Pf. 
62. 
Munkakör megnevezése: osztályvezetı fıorvos 

Csecsemı- és gyermekgyógyászati osztály 
Vezetıi megbízását a fıigazgató adja, és a munkáltatói jogkört, mint egyszemélyi felelıs vezetı 
gyakorolja felette. 
Feladata: a csecsemı- és gyermekgyógyászati ellátás vezetése, szakmai irányítása. A fekvı- és 
járóbeteg-szakellátás orvos-szakmai feltételeinek biztosítása. Munkáltatói feladatok végzése, szakmai 
és közösségi munka feltételeinek biztosítása, jó interdisciplinális kapcsolatok kialakítása. 

Pályázati feltételek: 
Képesítési követelmények: 

– orvostudományi egyetem; 

– csecsemı- és gyermekgyógyászati szakképesítés. 

Egyéb követelmények: 

– több éves szakmai gyakorlat; 

– rendszeres szakmai továbbképzés; 

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

– egészségügyi menedzseri ismeretek, illetve annak megszerzésére irányuló képzésben való részvétel; 

– nyelvismeret; 

– büntetlen elıélet. 

Pályázat tartalmi követelményei: 
– személyi és foglalkozási adatok; 

– részletes szakmai élet bemutatása; 

– az osztály vezetésére, a szakmai munka irányítására vonatkozó elképzelései; 

– az osztályra vonatkozó személyi és tárgyi feltételek meghatározása; 

– tudományos munkák jegyzéke; 

– mőködési bizonyítvány, referenciák; 

– diploma és szakorvosi bizonyítvány másolata; 



– szakmai továbbképzésrıl szóló igazolások; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– mőködési nyilvántartás igazolása (Orvosi Kamara); 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bizottságok véleményezzék és 
megismerjék. 
A pályázat benyújtásának határideje: a KIH honlapján való megjelenéstıl (2013. január 21.) 
számított 30. nap. 
Bér: megegyezés tárgyát képezi. 

A munkakör betöltésének idıpontja:  a pályázati eljárás lefolytatását követıen. 

A pályázati eljárás lefolytatása a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján történik. 

A pályázattal kapcsolatban további információt dr. Svébis Mihály fıigazgató ad, telefon: 06 (76) 516-
727. 
A pályázat benyújtásának a címe: Bács-Kiskun Megyei Kórház, a Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi 
és orvosvezetıi állásokra 

A pályázatot meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        

Az Uzsoki Utcai Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a 
alapján pályázatot hirdet higénikus osztályvezetı fıorvos munkakörének betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos 
próbaidıvel, a vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évre szól. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıben. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a higiéniai osztály orvos-szakmai vezetése, irányítása. 

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

Pályázati feltételek: 
– orvosi diploma; 

– közegészségügyi-járványügyi szakvizsga; 

– szakvizsga megszerzésétıl számított legalább 5 éves szakmai gyakorlat; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– vezetıi, illetve kórházi gyakorlat. 

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

– képesítést igazoló oklevelek másolatai; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– OONY-igazolás másolata; 

– érvényes mőködési-nyilvántartás; 



– MOK-tagság igazolása; 

– szakmai vezetési elképzelés; 

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

A munkakör betölthetıségének idıpontja: az elbírálást követıen azonnal. 

A pályázat benyújtásának módja: Uzsoki Utcai Kórház, dr. Ficzere Andrea fıigazgató, 1145 
Budapest, Uzsoki utca 29–41. 
Elektronikus úton: foigazgatosag@uzsoki.hu. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 2. (a KIH honlapján történı megjelenés: 2013. 
február 1., ettıl számított 30. nap.). 
A pályázatok benyújtásának módja, rendje: a benyújtási határidı lezárta után a szakmai kollégium 
és a MOK véleményének beérkezését követı 30 napon belül, a szakmai bizottságok véleményét 
figyelembe véve fıigazgatói hatáskörben történik. 
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 2013. február 1. 

– a KIH honlapján: www.kozigallas.gov.hu; 

– a kórház honlapján: www.uzsoki.hu. 

*** 

Az Uzsoki Utcai Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a 
alapján pályázatot hirdet osztályvezetı fıorvos beosztásának ellátására. 
A jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő, 4 hónapos próbaidıvel. 

A vezetıi megbízás idıtartama:  határozott idejő (5 évre szóló). 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıben. 

Munkavégzés helye: Sürgısségi Betegellátó Osztály. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: önálló SO2-ként mőködı újonnan létrehozott speciális 
osztály. profilja fekvıbeteg-ellátásban a heveny panaszokkal, illetve ismeretlen diagnózissal beutalt, 
beszállított betegek primer kórházi szintő ellátása, differenciál diagnózis felállítása, elsı ellátás. 
Feladata az osztály munkájának megszervezése és a zavartalan mőködtetése. A jogszabályban, 
végzettségben meghatározott szakmai kompetenciáinak megfelelı munkavégzés, munkaköri leírás, 
szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján, az SzMSz-ben biztosított jogkörök 
gyakorlása. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– orvosi diploma; 

– sürgısségi orvostan vagy oxiológia szakvizsga; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– aneszteziológiai, intenzív th. szakvizsga; 

– több szakvizsga együttes megléte; 

– tudományos fokozat. 

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

– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; 



– vezetıi koncepció; 

– tudományos tevékenység jegyzéke; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– alapnyilvántartásba és mőködési nyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata; 

– hozzájárulási nyilatkozat arról, hogy a pályázat közölhetı harmadik személlyel, valamint arról, hogy 
a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı. 

A pályázat benyújtásának módja: Uzsoki Utcai Kórház, dr. Ficzere Andrea fıigazgató, 1145 
Budapest, Uzsoki utca 29–41. 
Elektronikus úton: foigazgatosag@uzsoki.hu. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 2. (a KIH honlapján történı megjelenés: 2013. 
február 1., ettıl számított 30. nap.) 
A pályázatok benyújtásának módja, rendje: a benyújtási határidı lezárta után a szakmai kollégium 
és a MOK véleményének beérkezését követı 30 napon belül, a szakmai bizottságok véleményét 
figyelembe véve fıigazgatói hatáskörben történik. 
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 2013. február 1. 

– a KIH honlapján: www.kozigallas.gov.hu; 

– a kórház honlapján: www.uzsoki.hu. 

*** 

Az Uzsoki Utcai Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a 
alapján pályázatot hirdet pathologus osztályvezetı fıorvos beosztásának ellátására. 
A jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidıvel, a 
vezetıi megbízás határozott ideig 5 évre szól. 
A foglalkoztatás jellege: törvényes fıfoglalkozású munkaidıben. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a Pathológiai Osztály orvos-szakmai vezetése, irányítása. 

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

Pályázati feltételek: 
– orvosi diploma; 

– pathológiai szakvizsga; 

– szakvizsga megszerzésétıl számított 8 éves szakmai gyakorlat; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat benyújtásánál elınyt jelent: 
– cytopathológiai szakvizsga; 

– tudományos fokozat; 

– vezetıi gyakorlat. 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolatai; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– OONY-ba vétel igazolás másolata; 



– érvényes mőködési nyilvántartás; 

– MOK-tagság igazolása; 

– szakmai vezetési elképzelés; 

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

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  az elbírálást követıen azonnal. 

A pályázat benyújtásának módja: Uzsoki Utcai Kórház, dr. Ficzere Andrea fıigazgató, 1145 
Budapest, Uzsoki utca 29–41. 
Elektronikus úton: foigazgatosag@uzsoki.hu. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 2. (a KIH honlapján történı megjelenés: 2013. 
február 1., ettıl számított 30. nap.) 
A pályázatok benyújtásának módja, rendje: a benyújtási határidı lezárta után a szakmai kollégium 
és a MOK véleményének beérkezését követı 30 napon belül, a szakmai bizottságok véleményét 
figyelembe véve fıigazgatói hatáskörben történik. 
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 2013. február 1. 

– a KIH honlapján: www.kozigallas.gov.hu; 

– a kórház honlapján: www.uzsoki.hu. 

        

*** 

        

A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.) 
pályázati felhívásai: 

1. Munkakör:  ápolási igazgató, 5 éves határozott idıre szóló munkaszerzıdéssel. 

Pályázati feltételek: 
– a 13/2002. (III. 28.) EüM rendeletben az ápolási igazgatóra vonatkozó szakképesítések, szakmai, 
vezetıi gyakorlat; 

– felsıfokú végzettség megléte a minıségirányítás területén; 
– büntetlen elıélet; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: a 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendeletben az ápolási 
igazgató feladatkörére meghatározott részletes szabályozás szerint, melyek mellett a feladat részét 
képezi az intézmény minıségügyi rendszerének vezetése, irányítása is. 

Elıny: 
– ápolásszakmai vezetésben, illetve ápolást végzı intézményben szerzett vezetıi gyakorlat és 
tapasztalat; 
– egyéb felsıfokú szakképesítés; 

– minıségirányítás területén vezetıi gyakorlat, tapasztalat. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– végzettséget igazoló bizonyítványok másolata; 

– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz; 

– az ápolás szakmai vezetéssel és a minıségirányítással kapcsolatos szakmai program, elképzelések 
összefoglalása; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 



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

Illetmény, juttatások:  megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételt követı 15. nap. 

A munkakör a pályázat eredményes elbírálását követıen azonnal betölthetı. 

A pályázatot a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. fıigazgató ügyvezetıjének kell 
benyújtani személyesen vagy postán (dr. Kerekes László fıigazgató ügyvezetı, 7200 Dombóvár, 
Kórház utca 39–41.). 
Információ: 06 (74) 564-084, e-mail: titkarsag@szlkorhaz.hu. 

2. Munkakör:  orvosigazgató, 5 éves, határozott idıre vonatkozó vezetıi megbízás. 

Pályázati feltételek: 
– a 13/2002. (III. 28.) EüM rendeletben az orvosigazgatóra vonatkozó szakképesítések, szakmai, 
vezetıi gyakorlat; 
– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen elıélet. 

Feladatok: a 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendeletben az orvosigazgató feladatkörére meghatározott 
részletes szabályozás szerint. 

Elıny: 
– a feladat ellátására vonatkozó korábbi tapasztalat, vezetıi gyakorlat; 

– jó szervezı- és kommunikációs képesség. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– végzettséget igazoló bizonyítványok másolata; 

– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz; 

– az orvos szakmai vezetéssel kapcsolatos elképzelések összefoglalása; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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

Díjazás, juttatások: megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételt követı 15. nap. 

A munkakör a pályázat eredményes elbírálását követıen azonnal betölthetı. 

A pályázatot a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. fıigazgató ügyvezetıjének kell 
benyújtani személyesen vagy postán (dr. Kerekes László fıigazgató ügyvezetı, 7200 Dombóvár, 
Kórház utca 39–41.). 
Információ:  06 (74) 564-084, e-mail: titkarsag@szlkorhaz.hu. 

3. Munkakör:  belgyógyászati mátrix osztályvezetı fıorvos. 

Határozatlan idıre vonatkozó vezetıi megbízás. 

Feladat: az 55 ágyas belgyógyászati mátrix osztály (általános belgyógyászat és gasztroenterológia) 
orvos-szakmai vezetése, a fekvı- és kapcsolódó járóbeteg-szakellátás irányítása a hatályos és 
vonatkozó jogszabályok és az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzata szerint. 

Pályázati feltételek: 
– belgyógyász szakvizsga; 

– 10 éves szakmai gyakorlat; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen elıélet. 

Elıny: 



– második szakorvosi képesítés; 

– belgyógyászat, sürgısségi ellátás területén szerzett vezetıi gyakorlat; 

– jó szervezési és kommunikációs képesség. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– részletes szakmai önéletrajzot; 

– az osztály vezetésére vonatkozó szakmai, vezetıi elképzeléseket; 

– a végzettségre, szakképesítésre vonatkozó okiratok másolatát; 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély és mőködés engedély másolatát; 

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

Díjazás, juttatások: megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételt követı 15. nap. 

A feladat ellátásának hatálybalépése: a pályázat elbírálását követıen azonnal. 

A pályázatot a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. fıigazgató ügyvezetıjének kell 
benyújtani személyesen vagy postán (dr. Kerekes László fıigazgató ügyvezetı, 7200 Dombóvár, 
Kórház utca 39–41.). 
Információ:  06 (74) 564-084, e-mail: titkarsag@szlkorhaz.hu. 

        

*** 

        

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

Pályázati feltételek: 
– bırgyógyászat szakvizsga; 

– legalább 5 éves, a szakterületen szerzett gyakorlat; 
– vezetıi gyakorlat; 

– tudományos munkásság. 

Elınyt jelent: 
– allergológiai és klinikai immunológia ráépített szakvizsga; 

– tudományos fokozat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– tudományos munkák, publikációk jegyzéke; 

– szakmai koncepció; 

– diploma másolata; 

– szakvizsga-bizonyítványok másolata; 

– mőködési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– kamarai tagság igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó ennek 
meglétéhez kötött munkakörben dolgozik; 



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

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

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

Pályázati határidı: a megjelenést követı 30. nap. 

A pályázat benyújtása: dr. Trombitás Zoltán fıigazgató, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 
Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidı lejártát követı 60. nap. 

Az állás betölthetı: a pályázat elbírálását követıen azonnal. 

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı szerv 
neve, címe 

Munkahely és 
munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 
információk 

        
Budapest 

        

Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. (1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.) pályázatot hirdet az 
alábbi munkakörök betöltésére: 

nıgyógyász szakorvos 

ortopéd szakorvos 

reumatológus szakorvos 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem, szakirányú szakorvosi végzettség; 

– érvényes mőködési engedély; 

– igazolás OONY-ba vételrıl, kamarai tagságról; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

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. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 28. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. március 14. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt dr. Király Ferenc orvosigazgató, 
telefon: 06 (1) 369-1172, 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.). 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu weboldalon szerezhet. 
        

Baranya megye 
        

Bács-Kiskun megye 
        

Békés megye 
        

Mezıberény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot ír ki a mezıberényi IV. számú 
háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában történı ellátására. 

Pályázati feltételek: 

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 
szerinti képesítés megléte; 

– az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 
23.) Korm. rendeletben elıírt egyéb feltételek megléte; 

– büntetlen elıélet, cselekvıképesség. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát; 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 



– MOK-tagság igazolását; 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a 
pályázati anyagot megismerhetik. 

Egyéb információk: 

– a pályázatot Mezıberény Város Önkormányzata polgármesterének címezve, Mezıberény Város 
Önkormányzata címére (5650 Mezıberény, Kossuth Lajos tér 1. szám) kérjük benyújtani; 

– a pályázat benyújtásának határideje a megjelenéstıl számított 30. nap; 

– elbírálási határidı: a benyújtási határidı lejártát követı elsı képviselı-testületi ülés; 

– a praxis mőködtetési jogát az önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerzıdések 
megkötése alapján; 

– a háziorvosi tevékenység a képviselı-testület döntését követıen, a mőködési engedély megszerzése, 
valamint a megyei egészségbiztosítási pénztárral a finanszírozási szerzıdés megkötése után azonnal 
gyakorolható; 

– a pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást Siklósi István polgármester ad a fenti címen, illetve 
a 06 (66) 515-500-as telefonszámon. 
        

*** 
        

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
        
Almási Balogh Pál 
K. Eü.  
és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 
3600 Ózd, 
Béke u. 1–3. 

Belgyógyászati O. 
belgyógyász 

valamennyihez: 
– orv. d., 
– szakirányú szv., 
– OONY-ba történı 
felvétel igazolása, 
– ÁNTSZ engedély, 
– cs: képzettséget 
igazoló iratok másolata, 
– önéletrajz 

valamennyihez: 
– b: kiemelt, 
– lakhatás: szolg. lakás 
megbeszélés tárgya, 
– alkalmazási forma: 
közremőködıi szerzıdés 
keretében, 
– betölthetıség: feltételek 
megfelelése esetén azonnal, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Eszenyi Géza fıig. 
fıorvoshoz a K. címére  
(3600 Ózd, Béke u. 1–3.), 
– információ kérhetı:  
a 06 (48) 574-425-ös 
telefonszámon, az 
ig@hosp.ozd.hu  
e-mail címen,  
a 06 (48) 574-401-es 
telefaxszámon 

        



  Szülészeti O. 
szülész-nıgyógyász 
szakorvos 

    

        
  Sebészeti O. 

traumatológus 
szakorvos 

    

        
Csongrád megye 

        
Fejér megye 

        
Gyır-Moson-Sopron megye 

        
Hajdú-Bihar megye 

        
Heves megye 

        
Jász-Nagykun-Szolnok megye 

        
Komárom-Esztergom megye 

        
Nógrád megye 

        

A Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztı Központ Nonprofit Kft. (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) 
intézményvezetı igazgatója pályázatot hirdet a rétsági kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központban 
szakorvosi tevékenység ellátására, szabadfoglalkozású vagy vállalkozói jogviszonyban: 

Fül orr gége szakorvos    heti max. 6 óra 

Reumatológus szakorvos    heti max. 8 óra 

Sebész szakorvos        heti max. 6 óra 

Jelentkezéseket a szakmai önéletrajz megküldésével a titkarsag@retsagrendelo.hu e-mail címre, vagy 
a 2651 Rétság, Rákóczi út 20. postacímre várunk. 

További információ kérhetı: Bugarszki Miklós intézményvezetı igazgatótól a +36 (20) 669-5430-as 
számon. 

Jelentkezési határidı: a megjelenéstıl folyamatos. 

Tevékenység várható kezdete: szerzıdést kötést követıen azonnal. 
        

Pest megye 
        

Somogy megye 



        

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

A pályázatot meghirdetı szerv neve: Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, 8700 
Marcali, Rákóczi u. 11. 

Munkakör és munkahely megnevezése: 

– a 8700 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 (a 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 rendelet 11. §-ában elıírt képesítés; 

– a praxis vállalkozási formában történı mőködtetése; 

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

– „B” kategóriás jogosítvány; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázathoz csatolandó mellékletek: 

– igazolás mőködési nyilvántartásba vételrıl; 

– 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); 

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

– a pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a mőködési engedély kiadásához szükséges 
feltételeket teljesíti; 

– a pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintı kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri. 

A pályázat beadásának 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.), 
telefon: +36 (85) 501-006. 

A képviselı-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

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

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 



        
Tolna megye 

        

Szekszárd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot ír ki Szekszárd IX. számú 
felnıtt körzet háziorvosi feladatainak vállalkozási formában való ellátására területi ellátási 
kötelezettséggel. 

Munkakör és munkahely megnevezése: 

– a IX. számú háziorvosi körzethez tartozó felnıtt lakosság ellátása a Szekszárd, Wigand tér 1. számú 
alatti rendelıben; 

– a tevékenység magában foglalja a hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való 
részvételt, mely egyben az ügyeletben társult települések ellátását is jelenti. 

Pályázati feltételek: 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben elıírt 
feltételek megléte; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolatát; 

– részletes személyi és szakmai önéletrajzot; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

– a pályázó hozzájárulását arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevık a pályázati anyagot 
megismerhetik; 

– MOK-tagság igazolását. 

A pályázat benyújtásának helye: Szekszárd Város Önkormányzata, Horváth István polgármester, 
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 

Egyéb információk: 

– a praxis mőködtetési jogát az önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerzıdések 
megkötése alapján; 

– a pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 8.; 

– elbírálási határidı: a pályázati határidı lejáratát követı képviselı-testületi ülés; 

– az állás betölthetı: 2013. május 1-jétıl; 



– további információ kérhetı: Dölles Lászlóné egészségügyi gondnokságvezetıtıl a 06 (30) 458-
6344-es telefonszámon. 
        

Vas megye 
        

Veszprém megye 
        

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

Ellátandó feladatok: 

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

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

– a tevékenység vállalkozó háziorvosként látható el. 

Pályázati feltételek: 

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

– büntetlen elıélet. 

A pályázathoz csatolandó: 

– végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– MOK tagsági igazolás; 

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

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



– egészségügyi alkalmasság igazolása. 

A pályázat benyújtásának helye és módja: 

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

– a pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon kérhetı: 

Sándor Tamás aljegyzı: 06 (30) 267-2377, Járási Melinda egészségügyi referens: 06 (30) 815-2547. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 28. 

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

Az orvosi praxis betölthetıségének idıpontja:  2013. április 1. 

A megbízás idıtartama:  határozatlan idejő. 

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

*** 
        

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése pályázatot hirdet heti 30 órás fogszabályozás 
szakellátási feladat területi ellátási kötelezettséggel történı teljesítésére a Veszprém Megyei 
Önkormányzattal kötendı határozatlan idejő feladat-ellátási szerzıdés alapján, vállalkozási formában, 
Veszprém megye 44 települése (lakosságszám összesen: 120 698 fı) vonatkozásában, Veszprém 
telephelyen történı ellátással. 

A mőködési finanszírozás a mindenkori OEP-finanszírozás alapján történik. 

Pályázati feltételek: 

– fogszabályozó szakorvosi képesítés; 

– szakirányú szakvizsga megléte; 

– a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet elıírásainak megfelelı személyi és tárgyi feltételek 
biztosítása (beleértve a rendelı helyiségét is); 

– büntetlen elıélet. 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

– 30 napnál nem régibb erkölcsi bizonyítvány; 



– képesítést és a szakvizsgát igazoló okiratok hiteles másolata; 

– mőködési engedély megszerzéséhez az engedélyezési feltételek meglétének igazolása az 
egészségügyi államigazgatási szerv igazolása alapján; 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai referencia, cég esetében 60 napnál nem régebbi cégkivonat; 

– nyilatkozat arról, hogy a 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minısül-e; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll csıd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, és az 
állammal, önkormányzattal szemben adótartozása nincs; 

– nyilatkozat legalább 2013. évben érvényes felelısségbiztosítási szerzıdés meglétérıl; 

– nyilatkozat, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a 
pályázati anyagot megismerhetik; 

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

– nyilatkozat arra, hogy a pályázat nyilvános tárgyalása üzleti érdeket sért-e. 

A pályázatot a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése elnökéhez (8200 Veszprém, Megyeház 
tér 1.), a pályázati felhívás megjelenésétıl számított 45 naptári napon belül lehet benyújtani. 

A fogszabályozási szakellátás a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése döntését követıen, a 
szükséges mőködési engedély beszerzése és a finanszírozási szerzıdés módosítását követıen azonnal 
megkezdhetı. 

A pályázat határidıben történı benyújtásának feltétele, hogy azt legkésıbb a benyújtási határidı 
utolsó napján ajánlott küldeményként postára adják. Amennyiben a határidı munkaszüneti napra esik, 
a benyújtási határidı az azt követı munkanap. 

A pályázat elbírálásának határideje: legkésıbb a megyei közgyőlés 2013. júniusi ülése. 

A pályázat elbírálásának módja: a közgyőlés illetékes bizottsága véleményezését követıen a pályázat 
elbírálásáról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése dönt. 

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetı dr. Imre László megyei jegyzıtıl a 06 (88) 545-
021-es telefonszámon. 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 
bármely okból eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázati felhívás részletes feltételei a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján 
(www.veszpremmegye.hu) a MÖK pályázatok > Hirdetmények címszó alatt találhatók meg. 
        

Zala megye 



        

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra 

A pályázatot meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az I. számú védınıi körzet védınıi 
feladatainak helyettesítésére az alábbi pályázati felhívást teszi közzé: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján Taksony 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete (2335 Taksony, Fı út 95.) pályázatot hirdet 
területi védını munkakör betöltésére (helyettesítés). 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama határozott idejő, elıreláthatólag a gyes végéig tartó 
közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2335 Taksony, Szent Anna tér 1/B. 

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok: védınıi feladatok ellátása. 

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

Pályázati feltételek: 
– fıiskola, egészségügyi fıiskolai karon szerzett védınıi oklevél vagy ezzel egyenértékőnek elismert 
oklevél; 

– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz; 

– védınıi diploma másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– számítógép felhasználói szintő ismerete (Word, Excel); 

– nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez, valamint nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történı tárgyalásáról. 
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: hasonló területen szerzett gyakorlat. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  a munkakör legkorábban 2013. március 1-jétıl tölthetı 
be. 
A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján 
(2013. január 24.) történı megjelenéstıl számított 30. nap, 2013. február 22. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Széll Attila címzetes fıjegyzı nyújt a 06 (24) 
520-780-as telefonszámon. 
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Taksony Nagyközség Képviselı-
testülete címére történı megküldésével (2335 Taksony, Fı út 85.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
munkakör megnevezését: „területi védını”. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: képviselı-testületi döntés. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidı lejártát követı soron következı képviselı-
testületi ülés, de legkésıbb a határidıt követı 30 napon belül. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Taksony Nagyközség honlapja, Szuperinfó. 
 


