
Általános tudnivalók 

hatályos: 2013.05.24 – 

2013. EüK. 8. szám pályázati felhívás 

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 levélben (1051 Budapest, 
Arany János u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), faxon (795-0192), vagy e-mailben 
(eszerk@emmi.gov.hu). 

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 

Az országos tisztifıorvos 
pályázati felhívása 

Az országos tisztifıorvos pályázatot hirdet az Országos „Frédéric Joliot-Curie” 
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI) fıigazgatói feladatkörének 
közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott idejő vezetıi megbízással történı betöltésére. 

A fıigazgatót az országos tisztifıorvos bízza meg. 

Feladat: az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató 
Intézet tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenırzése. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(Kjt.) szabályai szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– sugárbiológia sugáregészségügyi szakvizsga; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítés (a képesítés alóli felmentés a 13/2002. (III. 28.) EüM 
rendelet 4 §-ában foglaltak alapján). 

– legalább 5 éves vezetıi gyakorlat 

Elınyt jelent: 

– költségvetési intézmény vezetésében szerzett gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat; 

– hazai és nemzetközi pályázati munkákban szerzett tapasztalat. 

A fıigazgatói megbízás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 



A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– szakmai program; 

– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatai; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött 
munkakörben dolgozik, az errıl szóló igazolás); 

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

Pályázati határidı: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (Közigállás portál) honlapján 
történı megjelenést (2013. május 24.) követı 30. nap. 

A pályázatokat az országos tisztifıorvosnak címezve, az Országos Tisztifıorvosi Hivatal 
Humánpolitikai és Oktatási Fıosztályára (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.) személyesen kell 
benyújtani. 

Pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/B. §-ában, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelelıen. 

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

Az állás betölthetı: a pályázat elbírálását követıen azonnal. 

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 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház fıigazgató fıorvosa pályázatot hirdet a Sürgısségi Betegellátó 
Osztály osztályvezetı fıorvosi állására. 

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

Az osztályvezetı fıorvosi megbízás határozott idıre, 5 évre szól. 

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

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
a Sürgısségi Betegellátó Osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködésének biztosítása. 

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

Pályázati feltételek: 
– orvosi diploma; 



– oxyológia és sürgısségi orvostan szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– tudományos munka; 

– idegen nyelvismeret 

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

– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 

– szakmai, vezetıi elképzelések; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes mőködési nyilvántartás igazolása; 

– MOK tagság igazolása; 

– publikációs jegyzék; 

– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázati anyagot 
megismerhetik; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul. 
A beosztás betölthetıségének idıpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követıen azonnal 
betölthetı. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 3. 

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

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történı megküldésével (9024 
Gyır, Vasvári Pál u. 2–4.). vagy 
– személyesen: PAMOK Humán Erıforrások Osztálya, Gyır-Moson-Sopron megye, 9024 Gyır, 
Vasvári Pál utca 2–4. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 5/1058-1/2013. 
valamint a beosztás megnevezését: osztályvezetı fıorvos (Sürgısségi Betegellátó Osztály). 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (Kjt.) 20/A. és 20/B. §-ban, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történı 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 4. §-ban foglaltaknak megfelelıen. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 2. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– GYEMSZI honlapján – 2013. május 2. 

– KIH honlapján: 2013. május 2. 

– PAMOK honlapon: 2013. május 2. 

Garzonházi férıhelyet tudunk biztosítani.  

        

*** 



        

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház munkatársat keres Krónikus 
Belgyógyászat osztályvezetı fıorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  
Határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidı. 

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

A munkavégzés helye: 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4800 Vásárosnamény, Ady Endre utca 5. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
Az osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködésének irányítása. Az SZMSZ-ben 
meghatározott feladatok ellátása. 

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

Pályázati feltételek: 
– egyetem, belgyógyászat szakvizsga; 

– szakirányú területen 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

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

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász képesítés; 

– vezetıi gyakorlat; 

– tudományos fokozat; 

– idegen nyelv ismerete. 

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

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– 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. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-
es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történı megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 



68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 3/2013., 
valamint a munkakör megnevezését: osztályvezetı fıorvos. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján: 2013. április 29. 

***  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház munkatársat keres gyógyszerész 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  
Határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelı munkavégzés a munkaköri 
leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. 

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

Pályázati feltételek: 
– gyógyszerész egyetemi diploma. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
Szakgyógyszerész végzettség. 

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

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata; 
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-
es telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történı megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 
68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 2/13, valamint 
a munkakör megnevezését: gyógyszerész. Elektronikus úton Dr. Czeglédi Gábor részére a 
humanpolitika@josa.hu e-mail címen keresztül. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) 
honlapján: 2013. április 29. 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi 
és orvosvezetıi állásokra 



A pályázatot meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelıintézet (1204 Budapest, Köves u. 1.) fıigazgatója 
pályázatot hirdet az Intézmény Aneszteziológiai Intenzív Terápiás Osztályán szakorvos munkakör 
betöltésére osztályvezetı fıorvos vezetıi beosztással. 
Jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves u.1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
A kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban az Aneszteziológiai Intenzív Terápiás 
Osztályon elvégzendı szakorvosi feladatokra szól. 

Vezetıi feladatok: 
Az osztályvezetı feladata az önálló osztályként mőködı Aneszteziológiai Intenzív Terápiás Osztály 
irányítása, a mindennapi mőködés rendjének biztosítása. 

Az osztályvezetı fıorvos irányítja az osztályon folyó magas szintő gyógyító munkát az érvényben lévı 
jogszabályoknak, szakmai elıírásoknak és belsı szabályzatoknak megfelelıen. Az osztályvezetı 
felelıs az általa irányított szervezeti egység dolgozóinak munkafegyelméért, a szakmai feladatok 
meghatározásáért, biztosítja a szakkonzíliumok mőködését, továbbá az osztály gyógyszer-és 
eszközellátását, valamint elısegíti orvosainak és szakdolgozóinak képzését, továbbképzését. 

A vezetıi beosztás 5 éves határozott idıtartamra szól. 

Illetmény, juttatások:  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, illetve 
megállapodás alapján. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem – orvosi diploma; 

– aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsga; 

– a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság, büntetlen elıélet; 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– tudományos fokozat és/vagy graduális/posztgraduális képzésben szerzett tapasztalat/részvétel; 

– kardiológiai szakvizsga. 

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

– diploma másolata; 

– szakvizsga bizonyítvány/ok másolata; 

– orvosi alapnyilvántartás igazolás; 

– érvényes mőködési bizonyítvány; 

– MOK tagsági igazolás; 

– szakmai, vezetési koncepció; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat büntetlen elıéletrıl; 

– nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati anyagát a pályázatok 
elbírálásában részt vevı személyek megismerhetik; 

KIH közzététel idıpontja: 2013. április 30. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. május 31. 



A pályázat elbírálásának idıpontja:  2013. június 10. 

A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: 
Elektronikus úton az orvigtitk@jahndelpest.hu e-mail címre, Dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató részére 
címezve. 

A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük feltüntetni:  
Hivatkozási szám: 19/2013/PÁ, valamint K/1915/13.Oig. pozíció: „Aneszteziológiai Intenzív Terápiás 
Osztály – 1 fı szakorvos – osztályvezetı fıorvos vezetıi megbízással” 
A munkakör betölthetıségének várható idıpontja: a munkakör az elbírálást követıen azonnal 
betölthetı. 

A hirdetmény közzétételi helye: 
– www.jahndelpest.hu; 

– www.kszk.gov.hu; 

*** 

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelıintézet (1204 Budapest, Köves u. 1.) fıigazgatója 
pályázatot hirdet az Intézmény Sebészeti Osztályán szakorvos munkakör betöltésére osztályvezetı 
fıorvos vezetıi beosztással. 
Jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves u. 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
A kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban a Sebészeti Osztályon elvégzendı 
szakorvosi feladatokra szól. 

Vezetıi feladatok: 
Az osztályvezetı feladata az önálló osztályként mőködı Sebészeti Osztály irányítása, a mindennapi 
mőködés rendjének biztosítása. 
Az osztályvezetı fıorvos irányítja az osztályon folyó magas szintő gyógyító munkát az érvényben lévı 
jogszabályoknak, szakmai elıírásoknak és belsı szabályzatoknak megfelelıen. Az osztályvezetı 
felelıs az általa irányított szervezeti egység dolgozóinak munkafegyelméért, a szakmai feladatok 
meghatározásáért, biztosítja a szakkonzíliumok mőködését, továbbá az osztály gyógyszer-és 
eszközellátását, valamint elısegíti orvosainak, pszichológusainak és szakdolgozóinak képzését, 
továbbképzését. 
A vezetıi beosztás 5 éves határozott idıtartamra szól. 

Illetmény, juttatások:  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve 
megállapodás alapján. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem – orvosi diploma; 

– sebészeti szakvizsga; 

– a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság, büntetlen elıélet; 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– tudományos fokozat és/vagy graduális/posztgraduális képzésben szerzett tapasztalat/részvétel; 

– érsebészeti szakvizsga, vagy traumatológiai szakvizsga; 

– laparoscopiás ellátásban szerzett gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– diploma másolata; 

– szakvizsga bizonyítvány/ok másolata; 

– orvosi alapnyilvántartás igazolás; 

– érvényes mőködési bizonyítvány; 

– MOK tagsági igazolás; 

– szakmai, vezetési koncepció; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat büntetlen elıéletrıl; 

– nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati anyagát a pályázatok 
elbírálásában részt vevı személyek megismerhetik. 
KIH közzététel idıpontja: 2013. április 30. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. május 31. 

A pályázat elbírálásának idıpontja:  2013. június 10. 

A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: elektronikus úton az orvigtitk@jahndelpest.hu e-
mail címre, Dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató részére címezve. 

A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük feltüntetni:  
Hivatkozási szám: 18/2013/PÁ, valamint K/1914/13.Oig. pozíció: „Sebészeti Osztály – 1 fı szakorvos 
– osztályvezetı fıorvos vezetıi megbízással”. 
A munkakör betölthetıségének várható idıpontja: a munkakör az elbírálást követıen azonnal 
betölthetı. 

A hirdetmény közzétételi helye: 
– www.jahndelpest.hu; 

– www.kszk.gov.hu. 

        

*** 

        

Vaszary Kolos Kórház, 2500 Esztergom, Petıfi S. u. 26–28. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az Intézmény Sebészeti Osztályán 
sebész szakorvos (2013. szeptember 1-jétıl osztályvezetı fıorvosi megbízással) munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Sebészet Osztály. 

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Petıfi S. u. 26–28. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az Osztály profiljába tartozó szakorvosi feladatok 
ellátása. (Biztosítva a fekvı- és járóbeteg-ellátás szakmai egységét.) 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– sebész szakvizsga; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– részletes szakmai önéletrajz; 

– személyi és foglalkoztatási adatok; 

– diploma, szakorvosi bizonyítványok másolata; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– mőködési nyilvántartás igazolása; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevık megismerhetik, abba 
beletekinthetnek és véleményezhetik. 
A munkakör betölthetıségének idıpontja:  az elbírálást követıen azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján 
történı megjelenésétıl (2013. május 14.) számított 30. nap. 
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidıt követı 3 munkanap. 

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, a Vaszary Kolos Kórház, 
Esztergom címére (2500 Esztergom, Petıfi S. u. 26–28.). A pályázattal kapcsolatos további információ 
dr. Kanász Gábor Imre fıigazgató fıorvostól kérhetı a 06 (30) 948-5538-as telefonszámon. 

        

*** 

        

Gödöllı Város Önkormányzata (2100 Gödöllı, Szabadság tér 7.) pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: Tormay Károly Egészségügyi Központ, 2100 Gödöllı, 
Petıfi S. út 1–3. igazgató. 

Feladata: a már mőködı egészségügyi gyógyító-megelızı szakellátás biztosítása 

A megbízás 5 évre, 2013. július 1. napjától–2018. június 30. napjáig szól. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintő végzettség, 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési 
szakon szerzett képesítés, 
– legalább ötéves vezetıi gyakorlat. 

Pályázathoz csatolni kell: 
– részletes szakmai önéletrajzot; 

– az intézmény vezetésére és fejlesztésére vonatkozó elképzelést; 

– a pályázati feltételben megjelölt követelmények igazolására vonatkozó okiratokat; 

– hozzájáruló nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
– büntetlen elıélet igazolására szolgáló három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt. 

Illetmény és juttatások: az illetmény és a juttatások megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi  
XXXIII. tv., valamint e törvénynek az egészségügyi intézményekben történı végrehajtását 
meghatározó 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak. 
A pályázat benyújtásának módja és határideje: a pályázatot zárt borítékban, postai úton, egy eredeti 
és egy másolati példányban, Dr. Gémesi György polgármesterhez kell benyújtani. (2100 Gödöllı, 
Szabadság tér 7.) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Tormay Károly Egészségügyi Központ 
igazgatói állására”. 
A személyügyi központ honlapján való közzététel idıpontja 2013. április 26. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 26. 

A pályázat elbírálása: a beérkezett pályázatok elbírálására – a véleményezési eljárást követıen – a 
2013. június 27-én tartandó képviselı-testületi ülésen kerül sor. 
A pályázattal kapcsolatosan információ kérhetı dr. Tamás Mártától Közigazgatási és Szociális Iroda 
vezetıjétıl 06 (28) 529-188. 

        

*** 

        

Lenti Város Önkormányzati Képviselı-testülete pályázatot ír ki a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi 
Rendelıintézet fıigazgató magasabb vezetı beosztás megbízással történı betöltésére az alábbi 
tartalommal: 

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

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

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

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

A betöltendı munkakör megjelölése: szakorvos. 

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

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

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

c) legalább ötéves vezetıi gyakorlat; 

d) büntetlen elıélet. 

5. A magasabb vezetıi megbízás 5 évre szól. 
6. A magasabb vezetıi megbízás kezdı idıpontja: 2013. október 1. 

A magasabb vezetıi megbízás megszőnésének idıpontja: 2018. szeptember 30. 

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

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása; 

– a belsı szabályzatok kiadása; 

– az intézmény tevékenysége elleni panasz megvizsgálása és elintézése; 

– a Rendelıintézet képviselete; 

– intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása; 

– házirend rendelkezései végrehajtásának ellenırzése; 

– az intézmény higiénés rendjének biztosítása és felügyelete; 

– az intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése; 

– az orvosi és asszisztensi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének 



biztosítása és felügyelete; 

– tervezi, szervezi, irányítja és ellenırzi az intézmény szakmai és gazdasági mőködésének valamennyi 
területét; 

– ellátja az intézmény mőködését érintı jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és 
döntésekben a vezetı részére elıírt feladatokat; 

– megszervezi az intézmény belsı ellenırzését; 

– elkészíti az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatát, kötelezıen elıírt szabályzatait, továbbá 
az intézmény mőködését segítı egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket; 

– kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, 
intézményekkel, 

– kapcsolatot tart nemzetközi intézményekkel, szervezetekkel; 

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

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

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

– minıségirányítási rendszer mőködtetése; 

– ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése; 

– mindaz, amit jogszabály a fıigazgató hatáskörébe utal. 

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

Egyéb juttatások jogszabály alapján. 

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

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 
– a legalább ötéves vezetıi gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást; 

– a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában 
részt vevık a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek; 
– nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrıl szóló 2007. évi CLII. törvény szerint 
elıírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 
10. A pályázati felhívás személyügyi központ honlapján való közzétételének idıpontja: 2013. 
április 25. 
11. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 31. 

12. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidı lejártát követı elsı képviselı-testületi 
ülés. 
A pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Város Polgármesteri Hivatala címére (8960 Lenti, 
Zrínyi Miklós u. 4.) kell benyújtani. A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni a titkársági 
csoportvezetınél lehet személyesen, vagy a 06 (92) 553-924-es telefonszámon. 

        

*** 

        



A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes pályázatot hirdet ápolási igazgatói munkakör 
betöltésére. 

Pályázati feltételek: 
– egészségügyi fıiskolai vagy egyetemi oklevél (diplomás ápolói v. intézetvezetıi v. szakoktatói 
szakon); 

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

– legalább három éves vezetıi gyakorlat; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 

– rövid szakmai (vezetıi) programot; 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárulásáról. 

Egyéb információ: bérezés megegyezés szerint. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján történı megjelenés dátuma: 2013. május 22. 

Határidı: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján történı megjelenést követı 30 nap. 

Az állás 2013. augusztus 1-jétıl tölthetı be. 

A pályázat benyújtása: Dr. Várkonyi Katalin fıigazgatóhoz, 6600 Szentes, Sima F. u. 44–58. 

        

*** 

        

Tiszaújváros Városi Rendelıintézet pályázatot hirdet, határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony 
keretében intézeti vezetı ápoló beosztás ellátására. 

Pályázati feltételek: 
– fıiskolai vagy egyetemi szintő egészségügyi szakképesítés (diplomás ápoló); 

– 3 év szakirányú vezetıi gyakorlat; 

– büntetlen elıélet; 

– felhasználói szintő informatikai ismeretek. 

A pályázat tartalma: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– vezetıi szakmai koncepció vázlata; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti. 

Elınyt jelent: 
– gyógyfürdı szolgáltatások nyújtásában, valamint járóbeteg rehabilitációban szerzett tapasztalat; 

– MSZ ISO 9001:2008 Minıségirányítási rendszer ismerete. 

Egyéb információk: 



– illetmény: a Kjt. szerint; 

– a pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 31., 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 10., 

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

– KÖZIGÁLLÁS publikálási idıpontja: 2013. május 8.; 

– pályázat benyújtása: Nagyné Kántor Judit fıigazgatónak címezve 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor 
út 11–13., vagy személyesen Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11–13. 2. emelet titkárságon. 

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı 
szerv neve, 
címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 
információk 

        

Budapest 

        

Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. pályázatot hirdet iskolaorvos munkakör betöltésére. 
Feltételek: csecsemı-gyermekgyógyász, belgyógyász vagy háziorvosi szakképesítés. 

Elınyt jelent: iskola-egészségtan, ifjúságvédelem szakvizsga. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 26. 

Kapcsolat: Dr. Király Ferenc orvosigazgató, 

Tel.: 06 (1) 369-4777, e-mail: orvosigazgato@ujpestiszakrendelo.hu. 

        

*** 

        

Jahn Ferenc  
Dél-Pesti K. 
és R. 
orv.-Ig.-ja 
1204 Bp., 
Köves u. 1. 

Fül-orr-gégészeti O. 
szakorvos  
vagy szakorvosjelölt (2) 
A m.-körbe tartozó 
feladatok: 
– a 30 ágyas Fül-Orr-
Gégészeti O. az általános  
fül-orr-gége sebészeten 
kívül foglalkozik speciális 
lézeres száj, garat, és 
gégemőtétekkel, fej-nyaki 
rekonstruktív sebészettel, 
phonochirurgia-val. A 
leendı szakorvos feladata 
az O. mindennapi 
betegellátásában való 
részvétel, mőtétek 
elvégzése, betegek 

– fül-orr-gége szv., 
– szakorvosjelöltek esetében 
az oktatási I. által elfogadott, 
a speciális képzési idıszakra 
vonatkozó képzési terv., 
– nyilatkozat büntetlen 
elıéletrıl, 
mindkettıhöz: 
– orv. d., 
– cs: a pályázó részletes 
adatai, elérhetısége, 
– részletes sz.ö., 
– a képesítést igazoló 
okiratok másolata, 
– orvosi alapnyilvántartási 
igazolás, 
– érvényes mőködési 
engedély, 

– h: 2013 VI. 5., 
– a KIH közzététel 
idıpontja: 2013. IV. 26., 
– e.h. 2013. VI. 11., 
– határozatlan idejő 
közalkalmazotti 
jogviszonyban, 
– a foglalkoztatás jellege: 
teljes m.-idı, 
– a pályázati 
dokumentáción az alábbi 
hivatkozási számokat 
kérjük feltüntetni: 
K/1995/13/Oig., pályázati 
azonosító: 21/2013/PÁ., 
valamint a m.-kör 
megnevezését: „2 fı  
fül-orr-gége szakorvos  



ambuláns kezelése, egyéb 
szakorvosi feladatok 

– MOK tagság igazolása, 
– nyilatkozat büntetlen 
elıéletrıl, 
– nyilatkozat, illetve 
hozzájárulás arra 
vonatkozóan, hogy a pályázó 
pályázati dokumentációját a 
pályázatok elbírálásában 
részt vevı személyek 
megismerhetik 

vagy szakorvosjelölt”, 
mindkettıhöz: 
– b: Kjt. rendelkezései, 
illetve megállapodás 
alapján, 
– a m.-kör 
betölthetıségének várható 
idıpontja: a m.-kör az 
elbírálást követıen azonnal 
betölthetı, 
– pályázatok benyújtása: 
elektronikus úton az 
orvigtitk@jahndelpest.hu  
e-mail címre, dr. Dobosi 
Zsolt orv.-Ig. részére 
címezve, 
– a pályázat közzétételi 
helye: 
www.kozigallas.gov.hu 
www.jahndelpest.hu 

        

  Szakrendelı 
bırgyógyász (2) 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: 
– a Szakrendelı 
Bırgyógyászati O.-án 
szakorvosi feladatok 
ellátása, jogszabályban 
meghatározott sz. 
kompetenciáknak 
megfelelı m.-végzés a sz. 
protokollok, irányelvek, 
módszertani útmutatók 
alapján 

– bırgyógyász szv., 
– felhasználói szintő 
informatikai rendszerismeret, 
– a m.-körre elıírt orvosi 
alkalmasság, 
– e: több éve sz. tapasztalat, 
– cs: 3 hónapnál nem régebbi 
e.b. vagy nyilatkozat 
büntetlen elıéletrıl 

– h: 2013. VI. 16., 
– a KIH közzététel 
idıpontja: 2013. IV. 30., 
– e.h. 2013. VI. 21., 
– a pályázati 
dokumentáción az alábbi 
hivatkozási számokat 
kérjük feltüntetni: 
Pályázati azonosító: 
24/2013/PÁ, valamint 
K/2035/2003. Oig. pozíció: 
„Szakrendelı – 2 fı 
bırgyógyász szakorvos” 

        

Baranya megye 

        

Bács-Kiskun megye 

        

Fülöpjakab 
Községi Ö. 
Képv.-test. 
6116 
Fülöpjakab, 
Alkotmány 
u. 1. 

háziorvos 
(Fülöpjakab, Alkotmány u. 
8.) 
– a háziorvosi körzet 
állandó lakosságszáma: 
1145 fı, 
A m.-körbe tartozó 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
11. §-a szerinti képesítés  
és az ott, valamint  
a 18/2000. (II. 25.) Korm. 
rend.-ben elıírt feltételek 
megléte, 
– MOK tagsági viszony, 

– b: Kjt. alapján, 
vállalkozói forma esetén a 
finanszírozási szerzıdés 
rendelkezései  
az irányadók, 
– h: 2013. VII. 31., 
– a Közigazgatási  



lényeges feladatok: 
– Fülöpjakab község 
(vegyes) háziorvosi 
körzetének a háziorvosi, 
házi gyermekorvosi és 
fogorvosi tev.-rıl szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM rend.-
ben és egyéb  
sz. jogszabályokban 
meghatározott, a háziorvosi 
alapellátás keretébe tartozó 
feladatok területi ellátási 
kötelezettséggel történı 
ellátása 

– e: csecsemı-  
és gyermekgyógyászati, 
belgyógyászati,  
üzemorvosi vagy 
rheumatológiai szv.  
megléte a pályázónál  
vagy vele együttköltözı 
házas- vagy élettársánál, 
– háziorvosi sz.gy., 
esetlegesen meglévı 
referencia, 
– letelepedési szándék, 
– cs: részletes sz. fényképes 
ö., motivációs levél, 
– v.-et és szakirányú v.-et, 
valamint szv.-t igazoló 
okiratok hitelesített 
másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– a háziorvosi alkalmasság 
meglétét igazoló okmány 
másolata, 
– a mőködtetési jog 
meglétének vagy az eü. 
államigazgatási szerv által 
mőködtetési jog 
engedélyezési feltételei 
fennállásának igazolása, 
illetve a pályázó 
kötelezettségvállalását arról, 
hogy a pályázat megnyerése 
esetén, 15 napon belül 
benyújtja a mőködési 
engedély iránti kérelmet a 
megyei kormányhivatal 
népeü. szakigazgatási 
szervéhez, 
– vállalkozási formától 
függıen az egyéni 
vállalkozói igazolvány, 
illetve társas vállalkozás 
esetén a cégbírósági 
bejegyzési igazoló irat és a 
társaság alapító okiratának 
hiteles másolata, 
– korábbi m.-viszonyokra, 
egyéb m.-végzésre irányuló 
jogviszonyokra vonatkozó 
igazolások, 

és Igazságügyi Hivatal 
(KIH) honlapon megjelenés 
dátuma: 2013. IV. 30., 
– e.h.: a pályázatokat 
Fülöpjakab Község Ö.  
Képv.-test. bírálja el a h. 
lejártát követı soros ülésen, 
a pályázat kiírója fenntartja 
a jogot a pályázati eljárás 
eredménytelennek 
nyilvánítására, 
– a m.-kör legkorábban a 
pályázatok elbírálását 
követıen, a szükséges 
engedélyeztetési eljárást 
követıen tölthetı be, 
– a megbízás idıtartama:  
az Ö. a nyertes pályázóval 
határozatlan idıre szóló 
részletes szerzıdést köt, 
melyben a felek a mőködés, 
üzemeltetés részletes 
feltételeit rögzítik.  
Az Ö. kizárólag abban  
az esetben kötheti meg  
az ellátási szerzıdést,  
ha a pályázó a praxisjogról 
sikeresen meg tud állapodni 
annak jogosultjával, 
– a m.-viszony jellege: 
közalkalmazotti vagy eü. 
vállalkozói formában, 
– szolg. lakás igény szerint 
ingyenesen biztosított, 
– a rendelıt és 
berendezéseit háziorvos 
térítésmentesen 
használhatja, 
– pályázatok benyújtása: 
postai úton Fülöpjakab 
Község Ö. címére (6116 
Fülöpjakab, Alkotmány u. 
1., 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatosan további 
információt Csáki Béla 
polgármester nyújt  
a 06 (76) 587-619-es 
telefonszámon, 
– a pályázat a 



– nyilatkozat, amelyben a 
pályázó hozzájárul, hogy a 
pályázati anyag elbírálásában 
részt vevık a pályázatot 
megismerjék és abba 
betekintsenek, 

www.kozigallas.hu oldalon 
továbbá az Egészségügyi 
Közlönyben és Fülöpjakab 
Község honlapján jelenik 
meg. 

        

Békés megye 

        

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

        

Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, Pányok Község Önkormányzat Képviselı-
testülete, Kéked Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Zsujta Község Önkormányzat Képviselı-
testülete pályázatot ír ki. 

Munkahely és munkakör megnevezése: 
– Abaújvár (Abaújvár, Kéked, Pányok, Zsujta) háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 
történı ellátására háziorvos; 

– közalkalmazotti jogviszony; 

– vegyes körzető háziorvosi feladatok ellátása. 

Pályázati feltételek: 
– egyetemi végzettség, általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel vagy 
belgyógyászat szakorvosi szakképesítéssel és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlattal vagy a 
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4) bekezdés szerinti szakképesítések valamelyikével rendelkezik; 

– saját tulajdonú gépjármő és vezetıi engedély megléte. 

A pályázathoz csatolandó: 
– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; 
– szakképesítést igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevık a pályázati anyagot 
megismerhetik; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt Képviselı-testületi ülésen kéri a pályázó. 

Juttatások és egyéb információk: 
– az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók; 
– szolgálati lakás igény esetén biztosítható Abaújvár településen. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján 2013. 
április 26-án megjelentetett pályázati kiírás szerint: 2013. június 20. 

A pályázat elbírálása: 
– a pályázatot Abaújvár, Pányok, Zsujta, Kéked Önkormányzatok Képviselı-testületei bírálják el a 
benyújtást követıen  



2013. június 30-ig együttes testületi ülés keretében. 

Az állás az elbírálást követıen tölthetı be. 

További információ: Hunkár Sándortól, Kéked polgármesterétıl kérhetı a 06 (46) 388-073, 06 (30) 
484-1964 telefonszámokon, illetve Csuha Páltól, Abaújvár polgármesterétıl kérhetı a 06 (46) 388-082-
es telefonszámon. 

Pályázati cím: Gönci Közös Önkormányzati Hivatal, 3895 Gönc, Kossuth L. u. 71. 

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Abaújvár háziorvosi körzet háziorvosi munkakör betöltésére”. 

        

Csongrád megye 

        

Fejér megye 

        

Gyır-Moson-Sopron megye 

        

Hajdú-Bihar megye 

        

Heves megye 

        

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

        

Komárom-Esztergom megye 

        

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

Anaesthesiologiai 
járóbeteg szakellátás 
anaesthesiologus szakorvos 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: a 
szakellátás profiljába 
tartozó szakorvosi tev. 
ellátása 

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

valamennyihez: 
– b: Kjt. irányadásával, 
– h: a KIH honlapján 
történı megjelenéstıl 
(2013. V. 13.) számított 30. 
nap, 
– e.h. a h: lejártát követı  
3 m.-nap, 
– a közalkalmazotti 
jogviszony idıtartama: 
határozatlan idejő 
közalkalmazotti 
jogviszony, 
– a foglalkoztatás jellege: 
teljes m.-idı, 
– a m.-kör 
betölthetıségének 
idıpontja: az elbírálást 
követıen azonnal, 
– pályázatok benyújtása: 
személyesen vagy postai 



úton, a Vaszary Kolos  
K., Esztergom címére  
(2500 Esztergom,  
Petıfi S. u. 26–28.).  
A pályázattal kapcsolatos 
további információ  
dr. Kanász Gábor fıig. 
fıorvostól kérhetı  
a 06 (30) 948-5538-as 
telefonszámon 

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

– belgyógyász szv.   

        

  Fül-orr-gégészet O. 
fül-orr-gégész szakorvos 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: az O. 
profiljába tartozó 
szakorvosi feladatok 
ellátása. (Biztosítva a 
fekvı- és járóbeteg-ellátás 
sz. egységét) 

– fül-orr-gégész szv.   

        

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

– gasztroenterológus szv.   

        

  Radiológia O. 
radiológus szakorvos 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: az O. 
profiljába tartozó 
szakorvosi feladatok 

– radiológus szv.   



ellátása. 

        

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

– sebész szv.   

        

  Szülészeti- 
nıgyógyászati O. 
szülész-nıgyógyász 
szakorvos 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: az O. 
profiljába tartozó 
szakorvosi feladatok 
ellátása. (Biztosítva a 
fekvı- és járóbeteg-ellátás 
sz. egységét) 

– önálló ügyelet ellátása, 
– jó manualitás, 
– jártasság a mőszeres 
diagnosztikában és korszerő 
mőtéttechnikában, 
– határozottság, önálló 
döntésképesség, 
– szülész-nıgyógyász szv. 

  

        

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

– traumatológus szv.   

        

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

– urológus szv.   

        

Nógrád megye 

        

Pest megye 



        

Somogy megye 

        

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

        

Tolna megye 

        

Vas megye 

        

Veszprém megye 

        

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

Sürgısségi Betegellátó O. 
orvos 
Csecsemı-
gyermekgyógyászati O. 
orvos 
Mozgásszervi 
Rehabilitációs O. 
orvos 
Belgyógyászati O. 
orvos 

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

valamennyihez: 
– az állás azonnal 
betölthetı, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Nyári Ildikó fıig.-hoz  
a K. címére  
(8400 Ajka, Korányi F. u. 
1.), 
– érdeklıdni lehet:  
dr. Nyári Ildikó fıig.-tól  
a 06 (88) 521-124-es 
telefonszámon 

        

Zala megye 

        

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 

        

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a 
továbbiakban: MÖK tv.) 14. §-a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. és 22/B. §-aiban, a Munka Törvénykönyvérıl 
szóló 2012. évi  
I. törvényben, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 
intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. 
Kjt. Vhr.) 4. § és 7. §-ban meghatározottak szerint 2012. augusztus 29. napján pályázatot írt ki a 
Károlyi Sándor Kórház  gazdasági igazgatói feladatainak ellátására. 



A megbízási jogkör gyakorlója a vezetıi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, így a 
munkakör betöltésére nem kerül sor, ennek megfelelıen a kiírt pályázat eredménytelen. 
A továbbiakban – a MÖK tv. rendelkezéseinek megfelelıen – a megbízási jogkör gyakorlója a Kjt. 
Vhr. 4. § (3) bekezdése  
szerint jár el. 
A fentieknek megfelelıen: 

A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 
2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a Kjt. Vhr. 4. § és 7. §-a valamint a MÖK tv. 14. § (4) 
bekezdése alapján: 
Károlyi Sándor Kórház 1041 Budapest, Nyár u. 103. gazdasági igazgatói feladatok munkaviszony 
keretében történı ellátására. 
Munkáltató:  a munkaviszony létesítése és megszüntetése tekintetében az egészségügyért felelıs 
miniszter, az Eütv. 155. §  
(1) bekezdés e) pontja alapján a gazdasági vezetı tekintetében a díjazás megállapítása – a kinevezési 
jog keretei közé tartozó díjazást ide nem értve – a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet fıigazgatójának hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok 
gyakorlására az Intézmény fıigazgatója jogosult. 
Munkakör: gazdasági igazgató 

A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója döntését 
követıen, leghamarabb 2013. június 1. 
A gazdasági igazgató feladata: a szervezet mőködésével összefüggı gazdasági, pénzügyi és a 
számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és mőködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok 
figyelembe vételével, teljes munkaidıben történı munkavégzés keretében. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ban 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. 
Munkabér: a gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi 
intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: 
A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint a vezetıi 
megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM 
rendelet alapján: 
– szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség1 és emellett mérlegképes 
könyvelıi vagy ezzel egyenértékő szakképesítés, valamint 
– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetıi gyakorlat2, 



– a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében 
szerepelnie kell a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése 
szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. 
Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsıfokú végzettség tekintetében a 
közgazdasági (pénzügyi) felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell irányadónak 
tekinteni. 
Valamint: 

– büntetlen elıélet, 

– cselekvıképesség. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 
2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– végzettséget igazoló okiratok másolatai, 

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes – a www.gyemszi.hu weboldalról letölthetı – 
fényképes, szakmai adatlap, 
– motivációs levél, 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a döntéshozók részére 
történı sokszorosításához, továbbításához, 
– a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása3. 

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, 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
Az KIH honlapján történı megjelenést követı 30 nap 

A pályázati kiírás közzétételének ideje, helye: 2013. május 03. 

A pályázati felhívás megjelenik az KIH honlapján valamint az Egészségügyi Közlönyben és a 
GYEMSZI honlapján. 

A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 
(1525 Budapest 114. Pf. 32.) címére történı megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 
GYEMSZI/BP/KS/03, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Károlyi 
Sándor Kórház 
és elektronikus úton a humanpolitika4@gyemszi.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton: a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-
mail címen. 
A pályázat elbírálásának rendje és módja: a gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek 
képesítési követelményeirıl, valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 
eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetıi beosztások pályázati 



eljárás során tölthetık be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, 
valamint a Kjt. Vhr.-ben foglaltak szerint történik. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott 
bizottság véleményezi.  
A bizottság tagjai a Kjt. Vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követı 30 nap. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek. 

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa 
benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétıl számított 3 
hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

        

*** 

        

Budapest Fıváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának polgármestere (1067 Budapest, Eötvös u. 
3.) pályázatot hirdet a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (1074 Budapest, Csengery u. 25.) 
gazdasági igazgatói munkakörének munkaviszony keretében, vezetı állású munkavállalókra vonatkozó 
rendelkezések szerinti betöltésére. A feladat ellátása a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-a 
alapján történik. 
Ellátandó feladat: az intézmény gazdálkodásának szervezése, ellenırzése, költségvetés elkészítése, az 
intézmény kezelésében és használatában lévı vagyontárgyak védelmének, rendeltetésszerő 
használatának szervezése, irányítása, ellenırzése, hatékony, racionális gazdálkodás kialakítása, a 
gazdasági-mőszaki ellátás tevékenységének irányítása, az intézmény beszámoló jelentéseinek, egyéb 
adatszolgáltatásainak elkészítése, ellenırzése, a gazdasági-mőszaki ellátás szabályzatainak, 
ügyrendjének összeállítása, feladatkörében belsı utasítások kiadása, az intézmény könyvviteli, 
elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati rendjének kialakítása, a pénzgazdálkodás 
szabályozása, ellenırzése, az intézmény bér- és munkaügyi tevékenységének irányítása és ellenırzése, 
az anyag- és eszközellátás folyamatosságának megszervezése, jogszabályban és a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzat szerint meghatározott feladatok. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy felsıfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelıi, 
illetve ezzel egyenértékő szakképesítés, 

– legalább ötéves vezetıi gyakorlat, 

– a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban való 
szereplés, továbbá a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel való rendelkezés, 

– büntetlen elıélet, 

– cselekvıképesség, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalása a 2007. évi CLII. törvény alapján. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelenthet: 
– egészségügyi gyógyintézetben gazdasági igazgatói munkakörben, illetve beosztásban szerzett 
tapasztalat; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy folyamatban lévı egészségügyi (szak)menedzseri 
tanulmányok. 

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
(KIH) honlapján történı megjelenését (2013. május 17. napja) követı 15. nap. 

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



A munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı. 

A munkakör betöltése határozatlan idıre szóló munkaszerzıdéssel történik, három hónap próbaidı 
kikötésével. 
Bérezés: megegyezés szerint. 

A pályázathoz benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai önéletrajz, 

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– a végzettséget igazoló okiratok másolata, 

– vezetıi gyakorlatot igazoló okiratok, 

– a nyilvántartásban való szereplés, továbbá a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel való 
rendelkezés igazolása, 
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez; 
– nyilatkozat a pályázati anyagnak a véleményezık és döntéshozók részére történı sokszorosításához, 
valamint továbbításához való hozzájárulásról; 
– nyilatkozat arról, hogy vállalja-e a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget; 

– nyilatkozat arról, hogy cselekvıképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll-e; 

– bérigényre vonatkozó nyilatkozat. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (Kjt.) 20/A. §  
(6) bekezdésében és a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelıen a pályázót a pályázati határidı lejártát követı 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja 
meg; a munkáltatói jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati 
határidı lejártát követı 60 napon belül dönt a jogviszony létesítésérıl. 
A pályázatot zárt borítékban, Budapest Fıváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat, Hassay Zsófia 
polgármester részére kell eljuttatni a következı címre: 1067 Budapest, Eötvös u. 3. Kérjük a borítékon 
feltüntetni: „gazdasági igazgatói pályázat”. 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: dr. Mayer Ákos igazgató (1074 Budapest, Csengery 
u. 25.). Telefon:  
(1) 322-3220. 

        

*** 

        

Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet az Egyesített Egészségügyi Intézmények 
Igazgatósága (7633 Pécs, Veress Endre utca 2.) magasabb vezetıi (gazdasági igazgatói) feladatainak 
ellátására a következık szerint: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról rendelkezı 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet és a gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek 
képesítési követelményeirıl, valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 
eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága magasabb vezetıi (gazdasági 
igazgatói) munkakörének ellátására pályázatot hirdet az alábbi feltételekkel: 
A gazdasági igazgató feladata: a gazdasági igazgató felelıs vezetıként irányítja az Egyesített 



Egészségügyi Intézmények gazdasági szervezetét, e tevékenysége ellátása során gyakorolja a 
jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatában számára biztosított 
jogköröket. 

Munkavégzés helye: az Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága telephelyei. 

A munkakör betöltésének várható ideje: 2013. július 1. 

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

– legalább 3–5 év vezetıi gyakorlat; 

– büntetlen elıélet; 

– egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság. 

A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy a gazdasági igazgatói 
munkakörrel történı megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz. 

A pályázat elbírálásánál elınyt élvez: 
– közgazdaságtudományi egyetemi végzettség; 

– okleveles könyvvizsgáló végzettség; 

– egészségügyi finanszírozási gyakorlat, vezetıi gyakorlat önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát; 

– az intézmény gazdasági vezetésére vonatkozó szakmai programot; 

– a gazdasági igazgatói munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító 
okirat másolatait; 

– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely legkésıbb a pályázó meghallgatásáig 
benyújtható; 

– nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhetı-e; 
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását 
kéri; 
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggı kezeléséhez hozzájárul. 
Az igazgatói megbízás idıtartama: a pályázat elnyerése esetén határozatlan idıtartamú 
közalkalmazotti jogviszony jön létre, öt évre szóló, több alkalommal meghosszabbítható magasabb 
vezetıi megbízással. 
Illetmény, juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók. 
A pályázati hirdetmény a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán 2013. május 15. 
napján jelent meg. 
Pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 14. 

A pályázat benyújtásának helye és módja: postai úton a pályázatot Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának polgármestere részére (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), zárt borítékban, „Pályázat az 
Egyesített Egészségügyi Intézmények igazgatósága magasabb vezetıi/gazdasági igazgatói beosztásának 
ellátására” megjelöléssel egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. 
Elektronikus úton a gasparj@ph.pecs.hu e-mail címre kell megküldeni. 

A pályázatról – elızetes idıpont egyeztetést követıen – érdeklıdni lehet Pécs Megyei Jogú Város 



Polgármesteri Hivatal  
Humán Fıosztályán a 06 (72) 533-935-ös telefonszámon dr. Gáspár Jenınél. 

 

1 A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, külföldi államban 
kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltıl függıen – magyar hatósági bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben 
tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott 
végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása. 

2 Vezetıi gyakorlatként vezetıi vagy magasabb vezetıi (közép- vagy felsıvezetıi) gyakorlat egyaránt elfogadható. 

3
 A vezetıi beosztásra, valamint idıtartamra történı hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás hiteles másolata. 

 


