
Általános tudnivalók 

2013. EüK. 13. szám pályázati felhívás (hatályos: 2013.09.10 - ) 

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 

        
A Szent Imre Kórház – a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktatókórháza 
(1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) fıigazgató fıorvosa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben 
történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet és a gyógyintézetek vezetıjének 
és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt 
pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján pályázatot 
hirdet a Gyógyszertár állományába intézeti fıgyógyszerész beosztás ellátására, határozatlan idejő 
közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott idıre szóló vezetıi megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a kórház gyógyszertárának és a közforgalmú 
Forrás Patika hatályos jogszabályok szerinti irányítása, a gyógyszerellátás szervezése, a 
gyógyszerbeszerzések szakmai és gazdálkodási elıkészítése, az intézeti gyógyszer keretgazdálkodás 
szervezése, koordinálása. 

Pályázati feltétel: 

– gyógyszerész egyetemi diploma; 

– kórházi szakgyógyszerész szakvizsga; 

– legalább 5 éves intézeti gyógyszertári gyakorlat; 

– 5 éves vezetıi gyakorlat. 

Elınyt jelent:  

– egészségügyi menedzsment képesítés, 

– közforgalmú gyógyszertári gyakorlat. 

A pályázathoz csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is); 

– diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai; 



– szakmai, vezetıi koncepció; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– határozat a mőködési nyilvántartásba vételrıl; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetık harmadik személlyel és a 
pályázatban szereplı személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevık megismerhetik; 

– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 

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

A pályázat benyújtási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján történı 
2013. szeptember 11-ei megjelenéstıl számított 30 nap. 

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

Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követıen azonnal. 

A pályázatot Prof. Dr. Bedros J. Róbert Ph.D. fıigazgató fıorvos, fıtanácsos részére kell 
benyújtani. Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16. 
        

*** 
        
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 és/vagy orvosi rehabilitáció (csecsemı- 
gyermekgyógyászat); 



– szakirányú területen szerzett legalább 3–5 év 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. szeptember 23.  

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: 
49/2013, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezetı fıorvos.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2013. augusztus 21. 



*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Északi pólusának 
Radiológiai Osztálya osztályvezetı fıorvos munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.  

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

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház utca 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, radiológia 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. szeptember 23.  

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: 
48/2013, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezetı fıorvos.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat visszavonásának a jogát a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2013. augusztus 21. 
        

*** 
        
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet pályázatot hirdet Központi 
aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály osztályvezetı fıorvosi állására. 

A kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban, fıorvosi/szakorvosi munkakörre 
történik. Az osztályvezetıi fıorvosi megbízás határozott idıre, öt évre szól. 

A munkavégzés helye: Gyır-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Gyıri u. 15. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:  

a Központi aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály és járóbeteg szakellátás munkájának 
megszervezése és zavartalan mőködésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 
ellátása. 

Illetmény és juttatások: 

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény rendelkezései alapján illetve 
megegyezés szerint. 



Pályázati feltételek:  

– orvosi diploma; 

– szakirányú szakképesítés; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen elıélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

– tudományos fokozat; 

– idegen nyelvismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– szakmai, vezetıi elképzelések; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes mőködési nyilvántartás másolata; 

– publikációs jegyzékek; 

– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázati 
anyagot megismerhetik; 

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

A beosztás betölthetıségének idıpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követıen azonnal 
betölthetı. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követı 30. nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Molnár Ágnes fıigazgató nyújt, a 06 
(99) 514-200-as telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet címére, 6 egyezı példányban (9400 Sopron, Gyıri u. 15.) 

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

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  

Kórház honlapján: www.sopronkorhaz.hu 

KIH honlapján. 

*** 

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet pályázatot hirdet Belgyógyászati 
krónikus osztály osztályvezetı fıorvosi állására. 

A kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban, fıorvosi/szakorvosi munkakörre 
történik. Az osztályvezetıi fıorvosi megbízás határozott idıre, öt évre szól. 

A munkavégzés helye: Gyır-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Gyıri u. 15. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:  

a Belgyógyászati krónikus osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködésének 
irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény 
rendelkezései alapján illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek:  

– orvosi diploma; 

– szakirányú szakképesítés; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen elıélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:  

– tudományos fokozat; 

– idegen nyelvismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– szakmai, vezetıi elképzelések; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes mőködési nyilvántartás másolata; 

– publikációs jegyzékek; 

– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázati 
anyagot megismerhetik; 

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

A beosztás betölthetıségének idıpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követıen azonnal 
betölthetı. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követı 30. nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Molnár Ágnes fıigazgató nyújt, a 06 
(99) 514-200-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet címére, 6 egyezı példányban történı megküldésével (9400 Sopron, Gyıri u. 
15.) 

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

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  

– Kórház honlapján: www.sopronkorhaz.hu; 

– KIH honlapján. 
        

*** 
        
A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központja és a Gazdasági és Mőszaki 
Fıigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 
pályázatot hirdet Klinikai Központ gazdasági igazgató pozíció betöltésére. 



A közalkalmazotti munkakör megnevezése: gazdasági szaktanácsadó. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idıtartamú közalkalmazotti jogviszony. 

A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıtartamra, 2013. november 1. 
napjától 2017. október 31. napjáig érvényes. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı, heti 40 óra. 

A munkavégzés helye: Szeged, Tisza Lajos körút 107. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: képzettségének, végzettségének megfelelıen 
kinevezett munkakör szerint. 

A vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 

– a Klinikai Központ mőködésével összefüggı tervezési, gazdálkodási, pénzügyi- számviteli és 
kontrolling feladatok irányítása, a Klinikai Központ elnökének és döntéshozó testületei munkájának 
támogatása, gazdasági számítások és elırejelzések készítése; 

– a Klinikai Központ költségvetésének és az elıírt beszámolóinak, jelentéseinek, 
adatszolgáltatásainak elkészítése, adatai valódiságának biztosítása, folyamatfejlesztés és kontrolling 
tevékenység koordinációja; 

– irányítja és ellenırzi a Klinikai Központ gazdasági tevékenységét, ellátja a hozzá rendelt 
munkatársakkal összefüggésben  
a közvetlen munkahelyi vezetıi feladatokat; 

– a Klinikai Központ tevékenységével és telephelyeivel összefüggı üzemeltetési, vagyonhasználati 
és az egészségügyi beruházásokkal kapcsolatos feladatok koordinálása; 

– a hatáskörébe tartozó operatív intézkedések meghozatala, és végrehajtásának ellenırzése; 

– a Klinikai Központ gazdálkodásával, üzemeltetésével kapcsolatos elıterjesztések és szabályozási 
koncepciók, továbbá az egységes végrehajtás érdekében szükséges iránymutatások, javaslatok 
szakmai tervezeteinek a jogszabályokban, egyéb jogi eszközökben, a belsı szabályzatokban és 
utasításokban foglaltaknak megfelelı elkészítése; 

– a költségvetési és bizonylati fegyelem, az állami tulajdon védelmére vonatkozó elıírások 
érvényesítése; 

– az ellenjegyzési jog gyakorlása az SZTE mindenkori gazdasági és mőszaki fıigazgatójának 
irányítása és jogszabályi felhatalmazások szerint. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a SZTE Kollektív Szerzıdés rendelkezései 
az irányadók.  

Pályázati feltételek: 



– szakirányú felsıfokú [szakirányú felsıfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi) 
felsıoktatásban alapképzésben szerezhetı képesítéseket kell irányadónak tekinteni] iskolai 
végzettség, vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelıi vagy ezzel 
egyenértékő szakképesítés; 

– legalább 5 éves, gazdasági (elsısorban pénzügyi, számviteli, kontrolling), vagy 
intézményüzemeltetési (elsısorban mőszaki, logisztikai) területen szerzett tapasztalat; 

– legalább 3 éves, egészségügyi területen szerzett vezetıi tapasztalat; 

– széleskörő MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek; 

– büntetlen elıélet. 

A klinikai gazdasági igazgató pozíció betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 
szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

– felsıfokú mérnök iskolai végzettség, 

– 100 milliós nagyságrendet meghaladó EU-s pályázatokban való részvétel, 

– közbeszerzési eljárásban szerzett tapasztalat, különösen egészségügyi témakörben, 

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat, 

– angol nyelv tárgyalási szintő ismerete.  

Elvárt kompetenciák: 

– vezetıi készség, képesség, vezetıi kvalitások megléte,  

– kiváló kommunikációs képesség,  

– terhelhetıség, együttmőködési készség,  

– stratégiai és rendszerszemlélet.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– motivációs levél, 

– szakmai koncepció a gazdasági terület koordinációjára és a Klinikai Központ konszolidációjára, 

– pályázó személyi adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, illetve nyelvtudást igazoló okiratok másolatai,  



– szakmai, illetve vezetıi gyakorlatot igazoló okmányok (munkáltatói igazolások),  

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat elnyerése esetén a jogszabályban elıírt 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban részt vevık a pályázati 
anyagát megismerhetik, 

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

A pozíció betölthetıségének idıpontja: 2013. november 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

A pályázatokat nyomtatott formában és elektronikusan is meg kell küldeni Halász-Szabó Ágnes 
humánpolitikai vezetı részére (SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Humánpolitikai 
Csoport Szeged, Tisza L. krt. 107. 106. szoba), valamint a halasz.szabo.agnes@med.u-szeged.hu e-
mail címre. A pályázat benyújtásához szükséges esetleges kiegészítı információk, kimutatások, 
gazdálkodási alapadatok kérhetık a Klinikai Központ Elnökének titkárságán, illetve a Gazdasági és 
Mőszaki Fıigazgatóság titkárságán, a hivatalos honlapon feltüntetett e-mail címeken. 

A pályázatok elbírálásának határideje: a beadott pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója 
legkésıbb a pályázati határidı lejártát követı harminc napon belül elıterjesztést készít az SZTE 
Rektorának, aki az elıterjesztés alapján jóváhagyja a vezetıi kinevezést.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

SZTE honlapja 2013. augusztus 5., 

SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ honlapja 2013. augusztus 5., 

www.kszk.gov.hu (2013. augusztus 9). 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi 
és orvosvezetıi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı szerv 
neve, címe 

Munkahely és 
munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 
információk 

        

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom, Petıfi S. u. 26–28. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény Sürgısségi Betegellátó 
Osztályán sürgısségi orvostan szakorvos (2013. október 15-tıl osztályvezetı fıorvosi megbízással) 
munkakör betöltésére. 



A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Sürgısségi Betegellátó Osztály, Komárom-
Esztergom megye, 2500 Esztergom, Petıfi S. u. 26–28. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a Sürgısségi Betegellátó Osztály mőködtetése, szoros 
együttmőködésben az osztályok orvos-szakmai vezetıivel. A szakmai elvárásoknak megfelelıen, a 
költséghatékonyság szempontjait figyelembe véve fejleszti a sürgısségi betegellátás minıségét. 
Fejlett kommunikációs stratégiát alkalmaz a munkatársakkal, betegekkel, valamint 
hozzátartozóikkal. Olyan sürgısségi orvostan szakvizsgával rendelkezı, a sürgısségi betegellátás 
iránt elkötelezett kollégák jelentkezését várjuk, akik a kiemelt juttatásért cserébe vállalják, hogy egy 
fiatalos, dinamikus csapat tagjaként részt vesznek az osztály további fejlesztésében, valamint az 
ehhez szükséges szakmai, képzési feladatok ellátásában is. 
Illetmény és juttatások: megállapodás szerint. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– sürgısségi orvostan szakvizsga; 

– büntetlen elıélet; 

– legalább 5 éves vezetıi gyakorlat. 

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

– személyi és foglalkoztatási adatok; 

– diploma, szakorvosi bizonyítvány 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: megjelenéstıl 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 fıigazgató fıorvostól kérhetı a 06 (30) 948-5538-as telefonszámon. 

        

*** 

        

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

Pályázati feltételek: 
– belgyógyászat szakvizsga; 

– legalább 5 éves, a szakterületen szerzett gyakorlat; 



– vezetıi gyakorlat; 

– tudományos munkásság. 

Elınyt jelent: 
– 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 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 15. 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 Mohácsi Kórház pályázatot hirdet a Szülészet-nıgyógyászati osztálya osztályvezetı fıorvosi 
vezetıi beosztásának betöltésére. A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján csak az kaphat vezetıi 
megbízást, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı.  
A közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidıre, határozatlan idıtartamra szól. 

A vezetıi megbízás 5 éves határozott idıre szól. 

Feladat: a szülész-nıgyógyász szakorvosi munkakörbe tartozó feladatok (járó- és fekvıbeteg 
szakellátás, terhes-gondozás) mellett ellátja a Szülészet-nıgyógyászati osztály osztályvezetı 
fıorvosi feladatait, így különösen vezeti, irányítja, koordinálja és ellenırzi az osztály betegellátó 
munkáját, ellátja a vezetése alatt álló dolgozók szakmai felügyeletét, irányítja, koordinálja, ellenırzi 
tevékenységüket, a fıorvosi vizitet megtartja, megszervezi a szakterület ügyeleti, készenléti rendjét, 
folyamatosan ellenırzi a szakterület dokumentációit, ellátja az osztály mőködéséhez szükséges 
humánpolitikai és egyéb szervezési feladatokat. 
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) szabályai, valamint a Kórház vezetıségével folytatott egyeztetések szerint. 

Pályázati feltételek: 



– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– szülész-nıgyógyász szakvizsga; 

– legalább 5 év szülész-nıgyógyász szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen elıélet. 

Elınyt jelent: 
– vezetıi tapasztalat. 

A pályázathoz csatolandó: 
– önéletrajz; 

– motivációs levél, 

– a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai; 

– mőködési nyilvántartásba vétel érvényességének igazolása; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása. 

– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 
A beosztás betölthetıségének idıpontja: 2013. november 1. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Kórház címére, Tompity 
Judit nevére történı megküldésével (7700 Mohács, Szepessy tér 7.) vagy e-mailben a 
minbiz@mohacskorhaz.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon, ill. az e-mailben feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplı azonosító számot: 67-48/2013, valamint a pályázat megnevezését: 
osztályvezetı fıorvos. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (Kjt.) 20/A. §-ában, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról 
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelelıen.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Központi Személyügyi Portál – nki.gov.hu  

Mohácsi Kórház hivatalos honlapján – www.mohacskorhaz.hu.  

        

*** 

        

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

Sürgısségi 
Betegellátó O. 
osztályvezetı fıorvos 

– oxyológiai vagy 
aneszteziológiai szv., 
– e: sürgısségi orvostan 
szv., 
– nyi., 
– vez.gy., szerzett sz. 
tapasztalat, 
mindkettıhöz: 
– orv. d., 
– több, mint 5 éves 
sz.gy., 
– számítógép 
felhasználói szintő 

mindkettıhöz: 
– b: Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstıl 
számított 30. nap, 
– igény esetén orvos-
nıvérszállón elhelyezés, 
– pályázatok benyújtása: 
Stratégiai Ig.-hoz a K. címére 
(8200 Veszprém, Kórház u. 
1.) 



ismerete, 
– cs. d. másolata, 
– szv. biz. másolata, 
– OONY-ba vétel 
igazolása, 
– fényképes sz.ö., 
– e.b., 
– sz. program 

        

  Pszichiátriai Centrum 
dobai telephelye 
pszichiáter szakorvos 
m.-kör, osztályvezetı 
fıorvosi megbízással 

– szakirányú szv., 
– pszichiáter 
rehabilitációs szv., 
– e: jó kommunikációs 
készség, 
– határozott fellépés, 
– 5 éves hasonló m.-
körben szerzett sz. 
tapasztalat, 
– cs: elıadások, 
publikációk jegyzéke, 
– az O. vez.-ével, ir.-ával 
kapcsolatos elképzelései, 
programja 

  

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı 
szerv neve, 
címe 

Munkahely és 
munkakör megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        

Budapest 

        

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (1074 Budapest, Csengery u. 25.) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az alábbi 
munkakörök betöltésére: 

reumatológus szakorvos 

fül-orr-gégész 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 foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozott 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. szeptember 30. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. október 10. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  az elbírálást követıen azonnal. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt:  Dr. Szabó Katalin orvosigazgató, t: 
06 (1) 321-2200/126 vagy 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 az 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. szeptember 13. 

        

*** 

        

Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 1221 Budapest, Káldor A. u. 5–9. E-
mail cím: igazgatosag@xxiieukht.hu. 

Munkahely és munkakör megnevezése: 
Fül-orr-gégészet szakrendelı: fül-orr-gégész szakorvos. 

Pályázati feltételek: 
– egyetemi végzettség; 

– szakirányú szakmai felsıfokú végzettség; 

– legalább 5 éves szakmai gyakorlat; 

– önéletrajz; 

– orvosi kamarai tagság. 



Juttatások, egyéb információk: 
Vállalkozási jogviszonyban megegyezés szerinti óradíj. 

Munkaviszonyban teljes munkaidıs, vagy részmunkaidıs foglalkoztatás lehetséges, megegyezés 
szerinti besorolási bérrel. 
Munkaviszony határozatlan idıre vonatkozik. 

Nyugdíj folyósítása mellett vállalható a munkaviszony. 

További információt kérhetnek Ludván Miklósné ápolási igazgatótól. 

Telefonszám: 06 (1) 482-0048. 

        

Baranya megye 

        

Bács-Kiskun megye 

        

Békés megye 

        

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

        

Abaújvári Háziorvosi és Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa pályázati 
felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: Abaújvár (Abaújvár, Kéked, Pányok, Zsujta) háziorvosi 
körzetben, területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi – közalkalmazotti jogviszonyban vagy 
vállalkozás formában –, valamint iskola- ifjúság egészségügyi feladatok ellátása. 

Pályázati feltételek: 
– egyetemi végzettség, a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a szerinti szakképesítések 
valamelyikével rendelkezés, valamint a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben elıírt feltételek 
megléte; 
– büntetlen elıélet; 

– saját tulajdonú gépkocsi és „B” kategóriás jogosítvány; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– OONYI másolat; 

– mőködtetési jog megszerzése. 

A pályázathoz csatolandó: 
– határozat, hogy a pályázó megfelel a mőködtetési jog engedélyezésére; 

– orvosi diploma, valamint a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; 

– szakképesítést igazoló diploma másolata; 

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány. 

Juttatások és egyéb információk: az illetmény megállapítására és a juttatásokra közalkalmazotti 
jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók, vállalkozási forma esetén megállapodás szerint, melyre a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 



Munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ: szolgálati lakás igény esetén biztosítható Abaújvár 
településen. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 

A pályázat elbírálása: a pályázatot Abaújvári Háziorvosi és Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 
Társulási Tanácsa bírálja el 2013. október 15. napjáig. Az állás az elbírálást követıen tölthetı be. 
További információ: Hunkár Sándortól, Kéked polgármesterétıl kérhetı a 06 (46) 388-073, (30) 
484-1964-es telefonszámokon, Csuha Páltól Abaújvár polgármesterétıl a 06 (46) 388-082-es 
telefonszámon. 
Pályázati cím: Gönci Közös Önkormányzati Hivatal 3985 Gönc, Kossuth L. u. 71. A borítékra kérjük 
ráírni: „Pályázat Abaújvári 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 Kórház, (2500 Esztergom, Petıfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény Sürgısségi Betegellátó 
Osztályán sürgısségi orvostan vagy anaesthesiologia és intenzív therapias szakorvos munkakör 
betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Sürgısségi Betegellátó Osztály, 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; 

– sürgısségi orvostan vagy anesthesiologiai és intenzív therapias szakvizsga; 

– büntetlen elıélet. 



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

– személyi és foglalkoztatási adatok; 

– diploma, szakorvosi bizonyítvány másolata; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– mőködési nyilvántartás igazolása; 

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

A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstıl 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. 

        

Nógrád megye 

        

Pest megye 

        

Nagykırös 
Város Ö. 
2750 
Nagykırös, 
Szabadság tér 
5. 

I. számú házi 
gyermekorvosi 
alapellátási körzet 
(Nagykırös Széchenyi 
tér 8.) 
Ellátandó feladat: a 
4/2000. (II. 25.) EüM 
rend.-ben foglalt 
feladatok ellátása 
(iskola eü. feladatok 
ellátása is), 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– vállalkozási formában, 
– 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  

– h: a megjelenéstıl számított 
30 napon belül, 
– e.h.: a pályázatot Nagykırös 
Város Ö.  
Képv.-test. bírálja el,  
a h: lejártát követı ülésen, 
– a Képv.-test. fenntartja 
magának a jogot, hogy  
a pályázatot indokolás nélkül 
eredménytelennek nyilvánítsa, 
– szolg. lakás kérdése 
személyes egyeztetés tárgya, 
– az álláshely a pályázatok 
elbírálását követıen, 
a szükséges engedélyeztetési 
eljárást követıen tölthetı be, 
– pályázatok benyújtása: zárt 
borítékban, „Házi 
gyermekorvosi pályázat” 
megjelöléssel, dr. Czira 
Szabolcs polgármesternek 
címezve (2750 Nagykırös, 
Szabadság tér 5.), 
– felvilágosítás kérhetı: Aczél 
Zoltánné Ö.-i irodavezetıtıl  
a 06 (53) 550-310-es 



és abba betekintsenek telefonszámon, 
– a pályázat további 
közzétételének helye: 
Nagykırös város honlapja 

        

Somogy megye 

        

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

        

Tolna megye 

        

Vas megye 

        

Veszprém megye 

        

Gróf 
Esterházy K. 
és R. 
Szakrendelı 
fıig.-ja 
8500 Pápa, 
Jókai u. 5–9.  

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

valamennyihez: 
– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstıl számított 
30 napon belül, 
– az állás a pályázat elbírálását 
követıen azonnal betölthetı, 
– lakás megbeszélés tárgya, 
– érdeklıdni lehet dr. Vörös 
Ibolya fıig.-tıl  
(8500 Pápa, Jókai u. 5–9.)  
a 06 (89) 514-002-es 
telefonszámon 

        

  csecsemı és gyermek 
szakorvos 

– csecsemı és gyermek 
szv. 

  

        

  szülész-nıgyógyász 
szakorvos 

– szülész-nıgyógyász szv.   

        

  sebész szakorvos – sebész szv.   

        

  belgyógyász szakorvos – belgyógyász szv. 
– szakorvos-jelölteknek is 

  

        



  radiológus szakorvos – radiológus szv.   

        

  Sürgısségi Betegellátó 
O. 
szakorvos 

– szv.   

        

Zala megye 

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra 

A pályázatot 
meghirdetı 
szerv neve, 
címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb információk 

        

Árpád-Házi 
Szent Erzsébet 
Szakkórház és 
R. 
2890 Tata, 
Váralja út 6. 

Tatai Eü. Alapellátó I. 
(2890 Tata, Fürdı utca) 
védını 
– a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. §-a 
alapján 
A m.-körbe tartozó lényeges 
feladatok: 
– a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM 
rend.-ben elıírt, védınıi 
iskola-eü. feladatok ellátása 

– fıiskola, 
védınıi okl., 
– büntetlen 
elıélet, 
– cs: részletes 
sz.ö., 
– hozzájáruló 
nyilatkozat  
a pályázati 
anyagba való 
betekintéshez, 
– eü. fıiskola 
védınıi szakán 
szerzett okl., 

– pályázatok benyújtása: postai 
úton, a pályázatnak  
az I. címére (2890 Tata, Váralja 
út 6.) történı megküldésével. 
Kérjük  
a borítékon feltüntetni  
a pályázati adatbázisban szereplı 
azonosító számot: 2896/326/038, 
valamint  
a m.-kör megnevezését: 
„Védını”,  
– elektronikus úton:  
Sztányi Orsolya részére  
a tata.korhaz@gmail.com  
e-mail címre, 
– személyesen: Sztányi Orsolya, 
2890 Tata,  
Hajdú u. 21. 
mindkettıhöz: 
– b: Kjt. rendelkezéseinek 
irányadásával, 
– h: 2013. IX. 13., 
– a pályázat elbírálásának módja, 
rendje: szóbeli meghallgatás után 
munkáltatói jogkör gyakorlója 
dönt, 
– e.h. 2013. IX. 20., 
– a közalkalmazotti jogviszony 
idıtartama: határozatlan idejő 
közalkalmazotti jogviszony, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes 
m.-idı, 



– a m.-kör legkorábban 2013. X. 
1. napjától tölthetı be, 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatosan további 
információt Sztányi Orsolya 
nyújt a 06 (34) 586-697-es 
telefonszámon, 
– a pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje: az I. 
honlapja. www.axelero.net – 
2013.  
VIII. 15.,  
– Tata Város Honlapja: 
www.tata.hu – 2013. VIII. 15. 

        

  Tatai Eü. Alapellátó I. 
védını 
(Tata, Fürdı utca) 
– a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. §-a 
alapján 
A m.-körbe tartozó lényeges 
feladatok: 
– a területi védınıi ellátásról 
szóló 49/2004. (V. 21.) 
ESzCsM rend.-ben 
meghatározott feladatok Tata 
Város Ö.-ának I. számú 
védınıi körzetében 

  – pályázatok benyújtása: postai 
úton, a pályázatnak  
az I. címére (2890 Tata,  
Váralja út 6.) történı 
megküldésével. Kérjük  
a borítékon feltüntetni  
a pályázati adatbázisban szereplı 
azonosító számot: 2895/326/038, 
valamint a m.-kör megnevezését: 
„Védını”,  
– elektronikus úton:  
Sztányi Orsolya részére  
a tata.korhaz@gmail.com  
e-mail címre, 
– személyesen: Sztányi  
Orsolya, 2890 Tata,  
Hajdú u. 21. 

        

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 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelıintézet (1204 Budapest, Köves u. 1.) pályázati felhívást 
tesz közzé az Intézmény Betegfelvételi és Dokumentációs Osztályán irattár kezelı munkakör 
betöltésére, kórlaptár csoportvezetı vezetıi megbízással. 

A jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 



A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves út 1. 

Vezetıi megbízás: a vezetıi megbízás öt éves határozott idıtartamra szól. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Új irattározási, archiválási rendszer kialakítása az Intézetben. 

Leadni kívánt iratok elıírásoknak megfelelı átvétele, elhelyezése, tárolása. Az elhelyezett iratok 
kiadása, visszavétele. Az elhelyezett iratok felülvizsgálata selejtezhetıség szempontjából. Selejtezési 
jegyzék és jegyzıkönyv összeállítása. A jóváhagyott selejtezési jegyzék alapján a selejtezhetı iratok 
megsemmisítésének biztosítása. Szakmai segítség nyújtása az Intézmény szervezeti egységei részére. 
Iratok digitalizálása. Javaslat készítése az irattározási feladatok vonatkozásában. 

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

Pályázati feltételek: 

– egyetemi/fıiskolai diploma (logisztikus, rendszerszervezı, levéltáros,) vagy 

– levéltári kezelı, iratkezelı, irattáros szakképesítés (OKJ: 54); 

– 3 év irattáros tapasztalat; 

– 3 év vezetıi tapasztalat; 

– felhasználói szintő informatikai rendszer ismeret (MS Office -word, excel, powerpoint, outlook); 

– büntetlen elıélet. 

Elvárt kompetenciák: 

– jó problémamegoldó és elemzı képesség; 

– pontos, precíz munkavégzés; 

– dinamizmus, kreativitás, kezdeményezıkészség. 

A jelentkezés elbírálásánál elınyt jelent:  

– jó fizikai erınlét, magabiztos számítógépes jártasság, pontos, körültekintı munkavégzés, önállóság; 

– digitalizálásban szerzett tapasztalat; 

– egészségügyi intézményben szerzett tapasztalat. 

A pályázati dokumentációnak az alábbiakat szükséges tartalmaznia: 



– részletes fényképes szakmai önéletrajz, a jelentkezı személyi adatai, elérhetısége; 

– képesítést igazoló okiratok másolata; 

– nyilatkozat büntetlen elıéletrıl; 

– nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a jelentkezı jelentkezési dokumentációját a 
jelentkezés elbírálásában részt vevı személyek megismerhetik. 

A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: postai úton, Dr. Ralovich Zsolt fıigazgató 
részére címezve, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Fıigazgatóság, 1204 Budapest, Köves út 1. 

A pályázati dokumentáción, borítékon az alábbiakat kérjük feltüntetni: pályázati azonosító: 
47/2013/PÁ, pozíció: „irattár kezelı – KÓRLAPTÁR csoportvezetı vezetı megbízással”. 

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal közzététel idıpontja:  2013. július 29. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 20. 

A pályázat elbírálásának idıpontja:  2013. szeptember 30. 

A pályázatok elbírálásának módja: a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelı 
jelentkezık meghallgatását bíráló bizottság végzi. A jelentkezık bizottsági meghallgatásának feltétele 
a pályázatban meghatározott végzettség, szakmai tapasztalat, ismeret, valamint hiánytalan pályázati 
dokumentáció (nyilatkozatok, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok stb.) megléte. 

A számítógépes alkalmazások ismeretét (Word, Excel, PowerPoint stb.) a bíráló bizottság teszteli. 

A munkakör betölthetıségének várható idıpontja:  a munkakör az elbírálást követıen azonnal 
betölthetı. 

A pályázat megtekinthetı: www.jahndelpest.hu, www.kozigallas.gov.hu. 
 


