
Általános tudnivalók 

2013. EüK. 6. szám pályázati felhívás (hatályos: 2013.04.09 - ) 

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 

        

Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató 
Kórháza fıigazgatója (6000 Kecskemét, Nyíri u. 38.) pályázati felhívásai: 
1. Munkakör megnevezése: osztályvezetı fıorvos. 

Központi Klinikai Laboratórium, DNS Labor. 

Vezetıi megbízását a fıigazgató adja, és a munkáltatói jogkört, mint egyszemélyi felelıs vezetı 
gyakorolja felette. 
Feladata: a laboratóriumi ellátás vezetése, és szakmai irányítása. Munkáltatói feladatok végzése, 
szakmai és közösségi munka feltételeinek biztosítása, jó interdisciplinális kapcsolatok kialakítása. 

Pályázati feltételek: 
Képesítési követelmények: 

– orvostudományi egyetem; 

– klinikai laboratóriumi szakvizsga; 

– több éves szakmai gyakorlat (min. 5 év); 

– rendszeres szakmai továbbképzés; 

– vezetés területén szerzett gyakorlat. 

Egyéb követelmények: 

– tudományos minısítés vagy tudományos munkában való aktív közremőködés; 

– több éves vezetıi gyakorlat; 

– egészségügyi menedzseri ismeretek illetve ilyen irányú ismeretek megszerzésének vállalása; 

– nyelvismeret; 

– büntetlen elıélet. 

A tudományos minısítés a pályázat elbírálásánál elınyt jelent. 

Pályázat tartalmi követelményei: 
– személyi és foglalkozási adatok; 

– részletes szakmai életút 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; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásba vételi igazolványának másolata; 

– Mőködési Nyilvántartásba vétel igazolása; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bizottságok véleményezzék és 
megismerjék. 
A pályázat benyújtásának helye: Bács-Kiskun megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza, 6000 Kecskemét, Nyíri u. 38. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április. 19. 

A pályázat elbírálásának idıpontja:  2013. május 3. 

A munkakör az elbírálás után azonnal betölthetı. 

Bér: megegyezés tárgyát képezi. 

A pályázattal kapcsolatban további információt dr. Svébis Mihály fıigazgató ad. T.: 06 (76) 516-727. 

2. Munkakör megnevezése: osztályvezetı fıorvos 

Neurológiai és Stroke Osztály 

Az osztály részlegei: 
Fekvıbeteg részleg, szubintenzív részleg, neurológiai ambulancia, rendelıintézeti neurológiai 
szakrendelık (Stroke, Epilepszia, Fejfájás, Demencia), központi EEG és neurológiai Doppler 
laboratórium. 
Vezetıi megbízását a fıigazgató adja, és a munkáltatói jogkört, mint egyszemélyi felelıs vezetı 
gyakorolja felette. 
Feladata: a neurológiai 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; 

– neurológia szakvizsga; 

– több éves szakmai gyakorlat (minimum 5 év); 

– rendszeres szakmai továbbképzés; 

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

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

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

– nyelvismeret; 

– büntetlen elıélet. 

A 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 Nyilvántartásban szereplés igazolása; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bizottságok véleményezzék és 
megismerjék. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 19. 

A pályázat elbírálásának idıpontja: 2013. május 3. 

A munkakör az elbírálás után azonnal betölthetı. 

Bér: megegyezés tárgyát képezi. 

A pályázattal kapcsolatban információt dr. Svébis Mihály fıigazgató ad. T.: 06 (76) 516-727. 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi 
és orvosvezetıi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és 
munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        

Szent Margit Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a 
alapján pályázatot hirdet Sebészeti Osztály osztályvezetı fıorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A vezetıi megbízás idıtartama:  
A vezetıi megbízás határozott idıre, 2013. július 1.–2018. június 30-ig szól. 

A munkavégzés helye: 1032 Budapest, Bécsi út 132. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: a Sebészeti Osztály 
munkájának szervezése, felügyelete, szakmai irányítása. Vezetıi megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
jogviszonyt létesít. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, sebészeti szakvizsga; 

– egészségügy területén szerzett 5–8 év szakmai tapasztalat; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– egészségügy területén szerzett 1-5 év vezetıi tapasztalat; 

– nephrológiai betegek speciális sebészeti ellátásában szerzett tapasztalat; 



– minimál invazív sebészeti eljárásokban való jártasság; 

– egyéb szakirányú szakvizsga. 

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

– vezetıi, szakmai koncepció; 

– végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– alapnyilvántartásba és mőködési nyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolatai; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagságról igazolás; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (csak az eredményes pályázótól); 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre 
jogosult bizottság megismerheti; 
– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tar. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szent Margit Kórház – Budapest 
címére történı megküldésével (1032 Budapest, Bécsi út 132.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 8/2013, valamint a beosztás megnevezését: 
osztályvezetı fıorvos. Személyesen: Szent Margit Kórház Fıigazgatói titkárság, 1032 Budapest, Bécsi 
út 132. A épület I. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 10. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idıpontja: 2013. április 10. 

*** 

Szent Margit Kórház – Budapest a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Szent Margit Kórház Kardiológiai Osztály osztályvezetı 
fıorvos beosztás ellátására. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, 2013. július 1.–2018. június 30-
ig szól. 
A munkavégzés helye: 1032 Budapest, Bécsi út 132. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: a Kardiológiai 
Osztály munkájának szervezése, felügyelete, szakmai irányítása. Vezetıi megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti 
jogviszonyt létesít. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, belgyógyászati és kardiológiai szakvizsga; 

– egészségügy területén szerzett minimum 10 év szakmai tapasztalat; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– egyéb szakirányú szakvizsga; 



– Kardiológiai Osztály vezetésében szerzett legalább 1 év vezetıi tapasztalat. 

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

– vezetıi, szakmai koncepció; 

– végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– alapnyilvántartásba és mőködési nyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolatai; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagságról igazolás; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre 
jogosult bizottság megismerheti; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (csak az eredményes pályázótól); 

– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szent Margit Kórház – Budapest 
címére történı megküldésével (1032 Budapest, Bécsi út 132.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 7/2013, valamint a beosztás megnevezését: 
osztályvezetı fıorvos. Személyesen: Szent Margit Kórház fıigazgatói titkárság, 1032 Budapest, Bécsi 
út 132. A épület I. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 10. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja:  2013. április 10. 

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

*** 

Szent Margit Kórház – Budapest a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Szent Margit Kórház Szülészet és Nıgyógyászati Osztály 
osztályvezetı fıorvos beosztás ellátására. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, 2013. július 1.–2018. június 30-
ig szól. 
A munkavégzés helye: 1032 Budapest, Bécsi út 132. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: a Szülészet és 
Nıgyógyászati Osztály munkájának szervezése, felügyelete, szakmai irányítása. Vezetıi megbízást az 
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejőleg 
közalkalmazotti jogviszonyt létesít. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szülészet-nıgyógyászati szakvizsga; 

– egészségügy területén szerzett 5–8 év szakmai tapasztalat; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– klinikai onkológiai szakvizsga; 



– egyéb szakirányú szakvizsga; 

– egészségügy területén szerzett 1–5 év vezetıi tapasztalat. 

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

– vezetıi, szakmai koncepció; 

– végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– alapnyilvántartásba és mőködési nyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolatai; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagságról igazolás; 

– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (csak az eredményes pályázótól); 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre 
jogosult bizottság megismerheti. 
A beosztás betölthetıségének idıpontja: a beosztás legkorábban 2013. július 1. napjától tölthetı be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szent Margit Kórház – Budapest 
címére történı megküldésével (1032 Budapest, Bécsi út 132.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 9/2013, valamint a beosztás megnevezését: 
osztályvezetı fıorvos. Személyesen: Szent Margit Kórház fıigazgatói titkárság, 1032 Budapest, Bécsi 
út 132. A épület I. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 10. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja:  2013. április 10. 

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

        

*** 

        

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház (1106 Budapest X. ker., Maglódi út 89–91.) fıigazgatója az 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Kórházhigiénés Osztály osztályvezetı fıorvos 
munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

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

A munkavégzés helye: 1106 Budapest, Maglódi út 89–91. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
– az intézményi kórházhigiénés tevékenység rendeletben szabályozott feladatainak ellátása, az osztály 
mőködtetésének biztosítása. Az intézetre vonatkozó kórházhigiénés (infekciókontroll) 
tevékenységében vezetıi teendık végzése. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– népegészségügyi szakképesítés; 



– legalább 10 év szakmai gyakorlat – 5 év feletti vezetıi tapasztalat; 

– felhasználó szintő MS Office (irodai alkalmazások); 

– az osztályvezetı fıorvosi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az Intézettel közalkalmazotti 
jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– PhD, többéves kórházhigiénés tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– személyes adatokat tartalmazó, részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata; 

– szakmai vezetıi koncepció, egyéb ismereteket tanúsító okiratok, tudományos publikációk és 
prezentációk jegyzéke; 
– mőködési engedély; 

– MOK tagság; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban részt vevık megismerhetik; 

– a pályázat feltételeként elıírt vezetıi tapasztalat és szakmai gyakorlat igazolása. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  a munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal 
betölthetı. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 25. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelıintézet címére történı megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 89–91., dr. Bodnár Attila 
fıigazgató). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 
1746/2013., valamint a munkakör megnevezését: „Kórházhigiénikus orvos”. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a benyújtás határidejétıl számított kb. 40–
50 napon belül a Szakmai Kollégium és a felkért elıkészítı bizottság véleményezését követıen és 
annak figyelembe vételével a fıigazgató bírálja és dönt, hogy élni kíván-e a kinevezés jogával. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– GYEMSZI honlapja; 

– bajcsy.hu (az intézmény honlapja). 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja:  2013. március 23. 

*** 

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház (1106 Budapest X. ker., Maglódi út 89–91.) fıigazgatója az 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Radiológiai Osztály osztályvezetı fıorvos 
munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

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

A munkavégzés helye: 1106 Budapest, Maglódi út 89–91. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
– jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciáinak megfelelı munkavégzés a munkaköri 
leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. A Radiológiai Osztály 
vezetése, az osztály munkájának irányítása. 



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

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– radiológus szakorvos; 

– büntetlen elıélet, cselekvıképesség; 

– egészségügyben eltöltött 5 év szakmai tapasztalat – 5 év feletti vezetıi tapasztalat; 

– felhasználó szintő MS Office (irodai alkalmazások). 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– PhD végzettség, CT, MRI vizsgálatok végzésében való jártasság, legalább 3–5 év szakmai 
tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– személyes adatokat tartalmazó, részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata; 

– szakmai vezetıi koncepció, egyéb ismereteket tanúsító okiratok, tudományos publikációk és 
prezentációk jegyzéke; 
– mőködési engedély; 

– MOK tagság; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban részt vevık megismerhetik; 

– a pályázat feltételeként elıírt vezetıi tapasztalat és szakmai gyakorlat igazolása. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  a munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal 
betölthetı. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelıintézet címére történı megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 89–91., dr. Bodnár Attila 
fıigazgató). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 
1701/2013., valamint a munkakör megnevezését: „Radiológiai osztályvezetı fıorvos”. 
Személyesen: dr. Bodnár Attila fıigazgató, 1106 Budapest, Maglódi út 89–91. B épület, Fıigazgatói 
Titkárság. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– GYEMSZI honlapja; 

– bajcsy.hu (az intézmény honlapja). 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja:  2013. március 23. 

        

*** 

        

Budapest Fıváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § rendelkezései alapján 
pályázatot hirdet az Egyesített Szolgáltató Központ intézményvezetıi (magasabb vezetı) beosztása 
ellátására. 



A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, 2013. május 1. napjától 2018. 
április 30. napjáig szól. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) 
bekezdése értelmében a magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhetı. 
A munkavégzés helye: 1172 Budapest, Liget sor 46. 

A munkakörbe tartozó illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény 
vezetıje felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, gazdálkodásért, gyakorolja a 
munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai tekintetében, képviseli az intézményt, és dönt az 
intézmény mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerzıdés, 
szabályzat nem utal más hatáskörébe. Az intézmény vezetıje felelıs az intézményi szabályzatok 
elkészítéséért, felel továbbá a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény mőködéséhez 
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, az intézmény által ellátott közfeladatok 
megszervezéséért és ellátásáért, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek 
megteremtéséért, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és az intézmény által biztosított 
szolgáltatásokat igénybe vevıkkel való megfelelı együttmőködésért, a szakmai etika normáinak 
betartásáért és betartatásáért. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
a) a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1.§ (1) bekezdése értelmében: 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintő végzettség; valamint 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítés [ez utóbbi feltétel alól felmentés adható a 13/2002. (III. 28.) 
EüM rendelet 1. § (2) bekezdése, illetve 4. §-a alapján] [Amennyiben a pályázó nem rendelkezik jelen 
pontban elıírt képesítéssel nyilatkozat csatolása szükséges arról, hogy a képesítést a jogszabályban 
meghatározott határidın belül megszerzi, amennyiben ilyen irányú tanulmánya jelenleg folyamatban 
van, akkor az arról szóló igazolást kell a pályázati anyaghoz csatolni.]; 
b) az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete értelmében: 

– szociális munkás vagy szociálpedagógus vagy andragógus vagy okleveles szociális munkás vagy 
okleveles szociálpolitikus vagy okleveles egészségügyi szociális munkás vagy ápoló vagy 
gyógytornász–fizioterapeuta vagy okleveles rehabilitációs szakember vagy mentálhigiénikus vagy 
szociális menedzser vagy konduktor vagy gyógypedagógus végzettség vagy igazgatásszervezı 
végzettség szociális igazgatás szakirányú végzettséggel; 
vagy 

a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I./2./A. pontja értelmében: 

– orvos vagy pszichológus vagy pedagógus vagy intézetvezetı vagy szakoktató vagy védını vagy 
felsıfokú szociális alapvégzettség vagy csecsemı- és kisgyermeknevelı (BA); 
c) a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében: 

– legalább öt év felsıfokú végzettséget vagy felsıfokú szakmai képesítést igénylı, a gyermekvédelem, 
a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás vagy a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat. 
A pályázónak az a)–c) pontok mindegyikében foglalt feltételeknek meg kell felelnie! 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 



– önkormányzati fenntartású intézmény vezetése során szerzett tapasztalat. 

A pályázat tartalmi követelményei, a pályázat részeként kötelezıen benyújtandó iratok, 
igazolások: 
– a személyi adatokat tartalmazó valamint a szakmai és a vezetıi gyakorlatot is igazoló részletes 
szakmai önéletrajz; 
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes program; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata; 

– a végzettségeket, szakképzettségeket igazoló oklevelek másolata; 

– a pályázati eljárással összefüggésben a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez 
történı hozzájárulásról szóló nyilatkozat; 
– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (7) bekezdésének e) pontjában meghatározott 
nyilatkozat; 
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a pályázó kéri-e a Képviselı-testület zárt 
ülésének tartását a döntés meghozatala során. 
Az intézményvezetıi állás betölthetıségének várható idıpontja és feltétele: az intézményvezetıi 
állás 2013. május 1. napjától tölthetı be. 
Az intézményvezetıt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekrıl szóló 2007. évi CLII. törvény 6. § (2) bekezdése szerint. 
A pályázat benyújtásának határideje: a benyújtási határidı a pályázati felhívásnak a Közigazgatási 
és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán (https://kozigallas.gov.hu) történt közzétételétıl számított 45 
nap, 2013. április 19. 

A pályázatok benyújtásának formája, helye illetve módja: 
– postai úton, a pályázatnak Budapest Fıváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának Polgármesteri Iroda Egészségügyi és Szociális Csoportja címére történı 
megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 165.); 
– vagy személyesen Budapest Fıváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodáján ügyfélfogadási idıben. 
A pályázatot papír alapon, lezárt borítékban, egy példányban, „Intézményvezetıi pályázat – Egyesített 
Szolgáltató Központ” megjelöléssel kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplı azonosító számot. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30. 

A pályázati kiírás elsıdleges közzétételének helye, ideje: 
A https://kozigallas.gov.hu oldalon történt publikálás idıpontja: 2013. március 5. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Budapest Fıváros XVII. Kerület 
Rákosmente Önkormányzatának honlapján (www.rakosmente.hu), a közzététel idıpontja: 2013. 
március 5. 
Szociális Közlöny. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.rakosmente.hu honlapon szerezhetı. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pádár Gabriella csoportvezetı nyújt a (06-1) 
253-3335-ös telefonszámon. 

*** 

        

Keszthelyi Belgyógyászati O. – orv. d., – b: megegyezés szerint, 



Kórház 
8360 Keszthely, 
Ady E. u. 2. 

osztályvezetı 
fıorvos 
orvos 

– belgyógyász szv., 
– e: gasztroenterológiai 
vagy kardiológia szv., 
– cs: részletes sz.ö., 
– szk.-t igazoló iratok 
másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
Az osztályvezetı részérıl 
további feltételek: 
– az O. mőködésére 
vonatkozó sz.vez. 
elképzelések, 
– legalább 5 éves sz.gy., 
– vez.gy., 
– beleegyezı nyilatkozat  
a pályázat elbírálásában 
részt vevık betekintési 
jogáról 

– h: a megjelenéstıl számított 15. 
nap, 
– az állás a pályázat elbírálását 
követıen azonnal betölthetı, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Kvarda Attila fıig.-hoz  
a K. címére (8360 Keszthely, Ady 
E. u. 2.), 25/2/2013 iktatószámra 

        

*** 

        

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

Pályázati feltételek: 
– bırgyógyászat szakvizsga; 

– legalább ötéves, a szakterületen szerzett gyakorlat; 

– vezetıi gyakorlat; 

– tudományos munkásság. 

Elınyt jelent: 
– allergológia és klinikai immunológia ráépített szakvizsga; 

– tudományos fokozat. 

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

– tudományos munkák, publikációk jegyzéke; 

– szakmai koncepció; 

– diploma másolata; 

– szakvizsga bizonyítványok másolata; 

– mőködési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– kamarai tagsági igazolás; 

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



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

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

Illetmény, juttatások:  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. 

        

*** 

        

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

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves, szakirányú területen szerzett szakmai tapasztalat; 

– nyilatkozat a munkaköri egészségügyi alkalmasságról. 

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

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász képesítés; 

– vezetıi gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 
– tudományos fokozat. 

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

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

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

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet; 



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

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

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

– a megbízás próbaidıhöz kötött; 

– a jelentkezési határidı: a megjelenésétıl számított 15 nap; 

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

        



*** 

        

Veszprém 
Megyei  
Csolnoky Ferenc 
K. 
8200 Veszprém, 
Kórház u. 1. 

Pszichiátriai 
Centrum dobai 
telephelye 
pszichiáter 
osztályvezetı 
fıorvos 

– orv. d., 
– pszichiáter szv., 
– pszichiáter 
rehabilitációs szv., 
– e: angol nyv., 
– cs: d. másolata, 
– szv.biz.-ok másolata, 
– OONY-ba vételrıl 
másolat, 
– sz.ö., 
– nyv. biz. másolata, 
– e.b. 

– pályázatok benyújtása: 
Humánerıforrás gazdálkodási 
osztályvezetınek az I. címére 
(8200 Veszprém,  
Kórház u. 1.), 
– további részletek: 
www.vmkorhaz.hu 

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı 
szerv neve, 
címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        

Budapest 

        

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

pszichiáter szakorvos 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetem, szakirányú szakorvosi végzettség; 

– érvényes mőködési engedély; 

– MOK tagság; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– járóbeteg-szakellátásban szerzett tapasztalat; 

– informatikai felhasználói ismeretek; 

– idegen nyelv ismerete. 

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

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

A foglalkozatás jellege: teljes munkaidı. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  



– határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

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

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

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

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata; 

– MOK tagság és mőködési engedély igazolásának másolata; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevık a pályázati anyagot 
megismerhetik és abba betekinthetnek. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 6. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. május 10. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  2013. május 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt:  dr. Szabó Katalin orvosigazgató, t.: 
06 (1) 322-3220, e-mail: igazgatosag@tesz.co.hu. 

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

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

A hirdetmény elsıdleges közzétételének helye a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálás dátuma:  2013. április 11. 

        

Baranya megye 

        

Bács-Kiskun megye 

        

Békés megye 

        

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

        

Csongrád megye 

        

Fejér megye 

        

Gyır-Moson-Sopron megye 

        

A Medprofil ’95 Kft. 9300 Csorna, Köztársaság u. 16. álláslehetıséget kínál üzemorvos, vagy 
foglalkozás-egészségügyi szakorvos vagy belgyógyász szakorvos részére. 



A tevékenységet teljes munkaidıben (napi 6 óra) kell ellátni. 

A munkavégzés helye: Csorna (Gyır-Moson-Sopron megye). Az állás kijárással (pl. Gyır, Kapuvár, 
Sopron) is megoldható. 
Bérezés: megegyezés szerint. 

A jelentkezéseket levélben a fenti címre, illetve az ugyvezeto@medprofil95.hu címre lehet küldeni. 

        

Hajdú-Bihar megye 

        

Heves megye 

        

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

        

Komárom-Esztergom megye 

        

Nógrád megye 

        

Pest megye 

        

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház fıigazgatója felvételt hirdet Neurológiai és Stroke Osztályára 
szakorvos vagy közvetlen szakvizsga elıtt álló orvos részére. 

Pályázati feltételek: 
– neurológus szakorvosi végzettség vagy neurológia szakorvosi képzésben való részvétel; 

– büntetlen elıélet. 

Feladat: a Neurológiai és Stroke Osztályon a betegek gyógyításában történı részvétel. 

A jelentkezéshez csatolandó: 
– szakmai életutat bemutató önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– mőködési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– kamarai tagság igazolása; 

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

Bérezés: a Kjt. alapján. 

Az állás az elbírálást követıen azonnal betölthetı. 

A jelentkezési anyagokat dr. Trombitás Zoltán fıigazgatóhoz kell benyújtani a megjelenéstıl számított 
15 napon belül. 

Cím: 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., e-mail: foigtitkar@florhosp.hu. 

        

*** 

        



Nagykırös 
Város Ö. 
2750 
Nagykırös, 
Szabadság tér 
5. 

Nagykırös I. számú 
háziorvosi alapellátási 
körzet 
(2750 Nagykırös,  
Szabadság tér 5.) 
házi gyermekorvos 
Ellátandó feladat: 
– a 4/2000. (II. 25.) EüM  
rend.-ben foglalt 
feladatok ellátása 
(iskolaegészségügyi 
feladatok ellátása is), 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– vállalkozási formában, 
– az Ö.-tal kötött feladat-
ellátási szerzıdés szerint 

– a 313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rend.-ben, valamint 
a 4/2000. (II. 25.) EüM 
rend.-ben foglalt  
képesítési feltételek 
megléte, 
– büntetlen elıélet, 
– eü. alkalmasság, 
– cs: 3 hónapnál nem 
régebbi e.b., 
– képesítést igazoló 
okiratok hiteles  
másolata, 
– sz.ö., motivációs levél, 
– OONY-ba történt 
felvétel igazolásának 
hiteles másolata, 
 
– a Kormányhivatal 
Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve 
igazolása a mőködtetési 
jog engedélyezésérıl, 
– nyilatkozat, melyben a 
pályázó hozzájárul,  
hogy a pályázati anyag 
elbírálásában részt vevık  
a pályázatot megismerjék 
és abba betekintsenek 

– h: a megjelenéstıl számított 
30. napon belül, 
– e.h: a h: lejártát követı 
Képv.-test. ülésen, 
– szolg. lakás kérdése 
személyes egyeztetés tárgya, 
– az álláshely betölthetı:  
a pályázatok elbírálását 
követıen, a szükséges 
engedélyeztetést követıen, 
– pályázatok benyújtása: zárt 
borítékban „Házi 
gyermekorvosi pályázat” 
megjelöléssel dr. Czira 
Szabolcs polgármesternek 
címezve (2750 Nagykırös,  
Szabadság tér 5.), 
 
– felvilágosítás kérhetı: Aczél 
Zoltánnétól  
az Ö.-i Iroda vezetıjétıl  
a 06 (53) 550-310-es 
telefonszámon, 
– a Képv.-test. fenntartja 
magának a jogot,  
hogy a pályázatot indokolás 
nélkül eredménytelennek 
nyilvánítsa, 
– a pályázat további 
közzétételének helye: 
Nagykırös város honlapja 

        

*** 

        

Telki község Képviselı-testülete pályázatot hirdet fogorvos munkakör betöltésére. 

A pályázat tárgyának rövid leírása: Telki község önálló fogorvosi körzet területi ellátásának 
kötelezettsége vállalkozó fogorvosként. 

A szerzıdés idıtartama:  pályázat elbírálásától határozatlan idıre. 

A pályázatok benyújtásának határideje és ideje: a megjelenést követı 30. nap. 

A benyújtás helye: Telki község Polgármesteri Hivatal, 2089 Telki, Petıfi u. 1. 

A Képviselı-testület a pályázati kiírást az alábbiak szerint határozza meg: 

a) Az ellátandó egészségügyi közszolgáltatások tételes felsorolása: 

– fogorvosi körzet ellátása területi ellátási kötelezettséggel; 

b) a közszolgáltatással érintett területi ellátási kötelezettség köre és terjedelme: Telki község 
közigazgatási területén az önkormányzat rendeletében meghatározott fogorvosi körzet területe. 

Telki község Képviselı-testülete a pályázat feltételeként kiköti, hogy a pályázónak vállalnia kell, az új 



fogorvosi körzet mőködéséhez szükséges valamennyi személyi, tárgyi (rendelıhelyiség), technikai 
feltétel saját forrásból történı biztosítását. 

A közszolgáltatás finanszírozási módja: a finanszírozási szerzıdést a fogorvos köti meg az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárral. 

A pályázatok benyújtásának határideje: a pályázati felhívás megjelenésétıl számított 30. nap. 

A pályázatok benyújtásának helye: Telki Polgármesteri Hivatala, 2089 Telki, Petıfi u. 1. 

A pályázathoz mellékelni kell fentieken túl: 
a) egészségügyi szolgáltatóként mőködı pályázó esetén az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat illetékes szerve által kiadott és a pályázó nevére szóló jogerıs mőködési engedélyt; 

b) nem egészségügyi szolgáltatóként pályázó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı 
társaság esetén részletes tervet az egészségügyi közszolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és 
tárgyi feltételek biztosításáról; 

c) a pályázók kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázat megnyerése esetén 60. napon belül 
benyújtják a tevékenység gyakorlásához szükséges mőködési engedély iránti kérelmet. 

A hirdetmény megjelenésének helye: 
– www.telki.hu. 

        

Somogy megye 

        

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

        

Tolna megye 

        

Vas megye 

        

Veszprém megye 

        

Zala megye 

        

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra 

A pályázatot meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. 
tagvállalata,  
a Szatmár-Beregi Kórházak Nonprofit Kft. munkatársat keres a Központi Radiológia – vezetı 
asszisztens pozícióba. 

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



– legalább 3 éves, szakirányú területen szerzett szakmai gyakorlat; 

– nyilatkozat a munkaköri egészségügyi alkalmasságról. 

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

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetıi gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

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

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

Vezetıi elvárásaink: 
Kiváló szintő 

– vezetıi készség, képesség, vezetıi kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

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

– a megbízás próbaidıhöz kötött; 

– a jelentkezési határidı: a megjelenéstıl számított 15 nap; 

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

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött 
vezetıi és egyéb állásokra 

A pályázatot meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei pályázatot hirdet gazdasági igazgatói feladatok 
ellátására. 

Pályázati feltételek: 



– büntetlen elıélet; 

– cselekvıképesség; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– egyetem, a gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, 
valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 
13/2002. (III. 8.) EüM rendelet 5. §-a alapján: szakirányú felsıfokú iskolai végzettséggel vagy 
felsıfokú iskolai végzettséggel és emellett mérlegképes könyvelıi vagy ezzel egyenértékő 
szakképesítéssel, valamint legalább 3 éves vezetıi gyakorlattal; 
– a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében 
szerepelnie kell a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdés szerinti 
nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel; 
– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat; 

– gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsıfokú végzettség tekintetében a 
közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell irányadónak 
tekinteni; 
– angol nyelv társalgási szintő ismerete. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi gazdasági területen szerzett 3–5 éves gyakorlat; 

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat; 

– széleskörő informatikai ismeretek; 

– szentendrei, kistérségi helyismeret. 

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

– motivációs levél; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– iskolai és egyéb szakképesítések bizonyítványának másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a döntéshozók 
részére történı sokszorosításához, továbbításához; 
– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez; 

– pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása. 

Ellátandó feladatok: 
– a gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül: 
– a költségvetési szerv elıirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, 
– az intézmény mőködésével összefüggı gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelıs irányítása, 

– az intézmény mőködtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával 
kapcsolatos feladatok ellátása, 
– az intézmény éves költségvetésének és az elıírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi 
jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása, 
– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elıírások 
érvényesítése. 
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 



A közszolgálati jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, a Kjt. Vhr. 5. § b) pont 
vizsgálatával, amennyiben az ott rögzítettek a jogviszony létesítésére nem irányadók, 3 hónapos 
próbaidı kikötésével. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı 

Közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idıre szól. 

A magasabb vezetıi megbízás idıtartama: 5 év 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 24. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 24. 

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

Munkavégzés helye: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei, 2000 Szentendre, Kanonok utca 1. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szentendre Város Önkormányzata, 
Szentendre Egészségügyi Intézményei címére történı megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 
3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Gazdasági igazgató”. 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Pázmány Annamária nyújt a (20) 967-6870-
es telefonszámon. 
 


