
Általános tudnivalók 

2013. EüK. 12. szám pályázati felhívás (hatályos: 2013.08.01 - ) 

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 

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 

        

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Északi pólusának Központi 
Laboratóriuma munkatársat keres laborvezetı 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, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

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, klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások). 

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. augusztus 21. 

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 
utca 68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 19/2013 , 
valamint a munkakör megnevezését: laborvezetı fıorvos. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
honlapján: 2013. július 21. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Északi pólusának Központi 
mőtıje munkatársat keres vezetı szakasszisztens 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, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

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: 
– fıiskola, egészségügyi; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

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

– vezetıi gyakorlat; 

– 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. augusztus 21. 

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 
utca 68. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 24/2013, 
valamint a munkakör megnevezését: vezetı szakasszisztens. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2013. július 21. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Északi pólusának Központi 
Laboratóriuma munkatársat keres vezetı szakasszisztens 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, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

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: 
– fıiskola, egészségügyi; 

– szakirányú területen szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások). 

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

– vezetıi gyakorlat; 

– 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. augusztus 21. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06(42) 599-700/211-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 
utca 68. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 25/2013, 
valamint a munkakör megnevezését: vezetı szakasszisztens. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2013. július 21. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Északi pólusának 
Kórbonctani-Kórszövettani osztálya munkatársat keres vezetı asszisztens 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, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

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: 
– fıiskola, egészségügyi hisztokémiai-immunhisztokémiai szakképzettség; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

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

– vezetıi gyakorlat; 

– 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. augusztus 21. 

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 
utca 68. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 26/2013, 
valamint a munkakör megnevezését: vezetı asszisztens. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
honlapján: 2013. július 21. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Északi pólusának Krónikus 
Belgyógyászati osztálya munkatársat keres 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 u. 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, belgyógyász szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

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

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász irányú 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. augusztus 21. 

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 
utca 68. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 23/2013, 
valamint a munkakör megnevezését: osztályvezetı fıorvos. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
honlapján: 2013. július 21. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Déli pólusának 
Gyermekrehabilitációs osztálya munkatársat keres 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, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 

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, csecsemı-gyermekgyógyászat, mozgásszervi rehabilitációs szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 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. augusztus 21. 

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 



utca 68. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 38/2013, 
valamint a munkakör megnevezését: osztályvezetı fıorvos. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
honlapján: 2013. július 21. 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi 
és orvosvezetıi állásokra 

A pályázatot meghirdetı 
szerv neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        

Budapest Fıváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (1033 Budapest, Fı tér 3.) 
pályázatot hirdet a testület által alapított Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Korlátolt 
Felelısségő Társaság, mint egyszemélyi önkormányzati tulajdonlású Kft. (1032 Budapest, Vörösvári 
út 88–96.) ügyvezetı munkakörének betöltésére. 

Pályázati feltételek: 
– büntetlen elıélet, 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintő végzettség, 

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

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– az egészségügyi igazgatásban szerzett vezetıi gyakorlat, 

– közigazgatásban szerzett gyakorlat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– részletes szakmai önéletrajzot, 

– végzettséget igazoló diploma másolatát, 

– érvényes erkölcsi bizonyítványt, 

– az intézmény mőködtetésére vonatkozó vezetıi koncepciót, szakmai elképzelést, 

– a pályázónak a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezelésérıl szóló hozzájáruló nyilatkozatot, 

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalma közölhetı harmadik személlyel, 

– bérezési igényt. 

Az intézményvezetı feladata: szakmai és gazdasági szempontokat figyelembe véve a Kft. vezetése. 

Bérezés és juttatások: megegyezés szerint. 

A pályázat feltételeként megjelölt egészségügyi (szak)menedzseri szakképesítés vagy egészségügyi 
menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés alól felmentés adható, ha a pályázó a 
képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésének – a megbízás adásától számított – öt éven belül 
történı megszerzését. 

Az állás a pályázat elbírálását követıen 2013. november 01. napjától tölthetı be. 

Az ügyvezetıi megbízás öt év határozott idıre szól. 

A pályázatot a kormányzati személyügyi központ honlapján (http://kih.gov.hu/allasajanlatok) történı 
megjelenéstıl számított 15. napig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal munkaügyi 



osztályvezetıjénél (1033 Budapest, Fı tér 3.). Érdeklıdni lehet ugyanitt (t.: 437-8605). 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 13. 

A pályázat elbírálásának határideje: a beadás határidejét követı képviselıtestületi ülés. 

        

*** 

        

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

Pályázati feltételek: 
– bırgyógyászat szakvizsga; 

– legalább 5 éves, a szakterületen szerzett gyakorlat; 

– vezetıi gyakorlat; 

– tudományos munkásság. 

Elınyt jelent: 
– 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:  Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

Pályázati határidı: a megjelenést követı 30. nap. 

A pályázat benyújtása: dr. Trombitás Zoltán fıigazgató. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 
Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 

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

Az állás betölthetı: a pályázat elbírálását követıen azonnal. 

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 

A pályázatot meghirdetı Munkahely és munkakör Pályázati Juttatások, egyéb 



szerv neve, címe megnevezése feltételek információk 

        

Budapest 

        

Baranya megye 

        

Bács-Kiskun megye 

        

Békés megye 

        

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

        

Csongrád megye 

        

Háziorvosi állás dél-alföldi községben, Csanádapácán. 

Dinamikusan fejlıdı település háziorvost keres hosszú távra. 

Közel 1500 kártyás praxis 

Szomszédos településeken helyettesítési lehetıség biztosított. 

Önkormányzat nyújtja: 

Térítésmentes szolgálati lakás. 

A rendelı rezsi költségeinek részbeni átvállalása. 

Háziorvosi szakvizsga hiányában: 

Mentor biztosítása 

Tanulmányok pénzbeli támogatása 

A munkába állás várható kezdési idıpontja 2013. szeptember 1. 

Jelentkezéseket az allas.haziorvos@ gmail.com email címre várjuk. 

Érdeklıdni a 06 (20) 290-55-34-es telefonszámon lehetséges. 

        

Fejér megye 

        

Gyır-Moson-Sopron megye 

        

Hajdú-Bihar megye 

        

Heves megye 

        

Jász-Nagykun-Szolnok megye 



        

Komárom-Esztergom megye 

        

Nógrád megye 

        

Pest megye 

        

Somogy megye 

        

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

        

Tolna megye 

        

Vas megye 

        

Veszprém megye 

        

        

Zala megye 
 


