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Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 

A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetőség érdekében táblázatos 
formában közöljük. Kérjük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe, hogy a 
rovatok csak a legszükségesebb információk közlésére adnak lehetőséget. A hirdetményeket 
külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további közlésre 
csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati 
hirdetményeket közvetlenül a Szerkesztőségnek 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 Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347. 

A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni. 

Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből 
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 előírások). 

A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy 
alkalommal van lehetőség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, 
amelyről 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 határidő kezdő időpontjának a hirdető a megjelenés melyik helyét tekinti. 
Eltérő közlés hiányában a pályázati határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az 
Egészségügyi Közlönyben való megjelenés. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
honlapján is megjelenő hirdetések esetén a honlapon feltüntetett határidők az 
irányadók, eltérő közlés esetén is. 

Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján 
történik. 

A Szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy 
félreérthető módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges 
hibákért felelősséget nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy 
hirdetéseiket ne kézírásos formában juttassák el a Szerkesztőség részére. Az 
olvashatatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem vállaljuk. 



Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a 
Szerkesztőség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának 
időpontjáig. 

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: = előnyben részesül 
e. b. = erkölcsi bizonyítvány 
e. h.: = elbírálási határidő 
eü. = egészségügyi 
f: = telefax 
főig. = főigazgató 
Főv. = főváros(i) 
gy. = gyakorlat 
gyt. = gyógyszertár 
h: = pályázati határidő 
I. = intézet vagy intézmény 
Ig. = igazgató 
ig. = igazolvány 
ir. = irányítás(a)(i) 
Képv.-test. = képviselő-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 vételéről szóló igazolvány 
OEP = Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
orv. = orvos(i) 
Ö. = önkormányzat 
P. H. = polgármesteri hivatal 
R. = rendelőintézet 
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 működési 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. = vezetői/vezetési gyakorlat 
vizsg. = vizsgálat 

Pályázati hirdetmények egyetemi oktatói, 
illetve egyetemi intézményekben betölthető egyéb állásokra 

A pályázatot 
meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 
információk 

        
Markhot Ferenc  
Oktatókórház és R. 
3300 Eger, 
Széchenyi u. 27–29.  

KAIBO 
anaesthesiologia-
intenzív therapia 
szakorvos  
és szakorvosjelölt 

– orv. d., 
– érvényes működési 
nyilvántartási 
igazolvány, 
– e: anaesthesiologia-
intenzív therapia szv., 
– cs: részletes sz.ö, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat a pályázó 
hozzájárulásáról ahhoz,  
hogy a pályázatot 
megismerhessék 

– b: és lakás megbeszélés 
szerint, 
– h: a megjelenéstől 
számított 30 nap, 
– az állás betöltésének 
időpontja: a pályázat 
elbírálását követően 
történik, 
– pályázat benyújtása: dr. 
Fütő László főig. részére 
postai úton történik, 
– információ kérhető  
a 06 (36) 411-444/2213-as 
telefonszámon 

        
*** 

        
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (3526 Miskolc, Szentpéteri 
kapu 72–76.) főigazgató főorvosa pályázatot hirdet az Idegsebészeti Osztály osztályvezető főorvosi 
állásának betöltésére. 
Pályázati feltételek: 
– idegsebész szakorvosi képesítés; 
– az idegsebészet valamennyi szakterületén szerzett jártasság; 
– tudományos minősítés; 
– vezetői gyakorlat; 
– graduális és posztgraduális képzésben szerzett tapasztalat és készség; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 



– igazolás működési nyilvántartásba vételről; 
– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogáról. 
Ideggyógyászati szakvizsga megléte, nemzetközi területen szerzett szakmai tapasztalat előnyt jelent. A 
törvényben előírt dokumentációkon túlmenően csatolni kell az eddigi szakmai tevékenységet is 
magában foglaló részletes önéletrajzot, valamint szakmai elképzelést és programot. 
Szolgálati lakás megbeszélés tárgyát képezi. 
A pályázatot kérjük az intézet Humánpolitikájára benyújtani a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
honlapján történő megjelenését (2013. október 25.) követően, 2013. december 13-ig. Az állás a sikeres 
pályázati eljárás lefolytatását követően azonnal betölthető. 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetői 
és orvosvezetői állásokra 

A pályázatot 
meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és 
munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        
Az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója pályázatot hirdet a debreceni régióba tartozó 
Nyíregyházi Területi Vérellátóba területvezető főorvos munkakör ellátására. 
Feladat: a megjelölt szervezeti egység tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és 
ellenőrzése. 
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, 
megegyezés szerint. 
Pályázati feltételek: 
– általános orvosi diploma; 
– transzfuziológiai szakvizsga; 
– a vérellátás területén szerzett szakmai tapasztalat; 
– vezetői tapasztalat. 
Előnyt jelent: 
– egészségügyi szakmenedzseri végzettség; 
– angol nyelv legalább középfokú ismerete; 
– tudományos tevékenység. 
A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok hiteles másolatai (diploma, szakvizsga); 
– rövid szakmai program, az egység vezetésére vonatkozó elképzelések; 
– Orvosok Alap és Működési Nyilvántartásának másolata; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– igazolás a Magyar Orvosi Kamarai tagságról (illetve a kamarai felvételi kérelem beérkezésről); 
– beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők, a Szakmai 
Kollégium, valamint a Magyar Orvosi Kamara megismerheti. 
Egyéb információk: 
– a megbízás 5 év határozott időre szól; 



– a pályázat beadásának határideje: a megjelenést követő 30 nap; 
– a pályázat elbírálásának határideje: a Szakmai Kollégium, valamint a Magyar Orvosi Kamara 
véleményét követő 30 nap; 
– az állás betölthető: azonnal; 
– a pályázatok benyújtása: Dr. Miskovits Eszter főigazgatónak címezve az Intézet címére (1113 
Budapest, Karolina út 19–21.; telefon: 06-1-372-4110). 

*** 
Az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója pályázatot hirdet a közép-magyarországi régióba tartozó 
Egri Területi Vérellátóba területvezető főorvos munkakör ellátására. 
Feladat: a megjelölt szervezeti egység tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és 
ellenőrzése. 
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, 
megegyezés szerint. 
Pályázati feltételek: 
– általános orvosi diploma; 
– transzfuziológiai szakvizsga; 
– a vérellátás területén szerzett szakmai tapasztalat; 
– vezetői tapasztalat. 
Előnyt jelent: 
– egészségügyi szakmenedzseri végzettség; 
– angol nyelv legalább középfokú ismerete; 
– tudományos tevékenység. 
A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok hiteles másolatai (diploma, szakvizsga); 
– rövid szakmai program, az egység vezetésére vonatkozó elképzelések; 
– Orvosok Alap és Működési Nyilvántartásának másolata; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– igazolás a Magyar Orvosi Kamarai tagságról (illetve a kamarai felvételi kérelem beérkezésről); 
– beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők, a Szakmai 
Kollégium, valamint a Magyar Orvosi Kamara megismerheti. 
Egyéb információk: 
– a megbízás 5 év határozott időre szól; 
– a pályázat beadásának határideje: a megjelenést követő 30 nap; 
– a pályázat elbírálásának határideje: a Szakmai Kollégium, valamint a Magyar Orvosi Kamara 
véleményét követő 30 nap; 
– az állás betölthető: azonnal; 
– a pályázatok benyújtása: Dr. Miskovits Eszter főigazgatónak címezve az Intézet címére (1113 
Budapest, Karolina út 19–21.; telefon: 06-1-372-4110). 

*** 
Az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója pályázatot hirdet a közép-magyarországi régióba tartozó 
Salgótarjáni Területi Vérellátóba területvezető főorvos munkakör ellátására. 
Feladat: a megjelölt szervezeti egység tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és 



ellenőrzése. 
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, 
megegyezés szerint. 
Pályázati feltételek: 
– általános orvosi diploma; 
– transzfuziológiai szakvizsga; 
– a vérellátás területén szerzett szakmai tapasztalat; 
– vezetői tapasztalat. 
Előnyt jelent: 
– egészségügyi szakmenedzseri végzettség; 
– angol nyelv legalább középfokú ismerete; 
– tudományos tevékenység. 
A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok hiteles másolatai (diploma, szakvizsga); 
– rövid szakmai program, az egység vezetésére vonatkozó elképzelések; 
– Orvosok Alap és Működési Nyilvántartásának másolata; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– igazolás a Magyar Orvosi Kamarai tagságról (illetve a kamarai felvételi kérelem beérkezésről); 
– beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők, a Szakmai 
Kollégium, valamint a Magyar Orvosi Kamara megismerheti. 
Egyéb információk: 
– a megbízás 5 év határozott időre szól; 
– a pályázat beadásának határideje: a megjelenést követő 30 nap; 
– a pályázat elbírálásának határideje: a Szakmai Kollégium, valamint a Magyar Orvosi Kamara 
véleményét követő 30 nap; 
– az állás betölthető: azonnal; 
– a pályázatok benyújtása: Dr. Miskovits Eszter főigazgatónak címezve az Intézet címére (1113 
Budapest, Karolina út 19–21.; telefon: 06-1-372-4110). 
        

*** 
        
Bp. Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
fenntartásában lévő Kispesti Egészségügyi Intézet főigazgató munkakörének betöltésére. 
Betöltendő munkakör megnevezése: főigazgató. 
A munkaviszony időtartama: 5 év határozott időre, 2014. február 1.–2019. január 31. 
A munkavégzés helye: 1195 Budapest, Ady E. út 122–124. 
Pályázati feltételek: 
– 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet szerint; 
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja. 
A pályázat elbírálása során előnyt jelent: 
– több, a munkaterülettel összefüggő szakvizsga; 



– önálló járóbetegellátó intézményben és/vagy kórházban szerzett felsővezetői gyakorlat. 
A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a kerületi járóbeteg-
szakellátás, kerületi gondozó szolgálatok ellátását és a kerületi alapellátás szervezését végző, önállóan 
gazdálkodó, teljes jogkörű költségvetési intézmény vezetése. 
Munkabér és juttatások: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény, vezető állású 
munkavállalóra vonatkozó rendelkezései szerint. 
A pályázathoz csatolni kell: 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– szakmai program (hangsúlyozva az ellátandó feladatokkal kapcsolatos koncepciókat); 
– végzettséget, szakképzettséget igazoló eredeti okiratok, vagy az okiratok közjegyző által hitelesített 
másolata; 
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevő előkészítő bizottság, illetve a 
képviselő-testület tagjai megismerhetik. 
A pályázat beadásának határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 
(KIH) internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap (megjelenés napja: 2013. október 28.). 
A pályázatokat Gajda Péter polgármesternek címezve, a Polgármesteri Hivatal titkárságán vagy postán 
kell feladni. Cím: 1195 Budapest, Városház tér 18–20. 
Az intézettel kapcsolatos felvilágosítás Vinczek György alpolgármestertől kérhető (telefon: 347-4523). 
A pályázat elbírálásának módja: személyes meghallgatás után képviselő-testületi döntés. A pályázati 
eljárás lefolytatása és elbírálása a pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül várható. 
        

*** 
        
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény pályázatot hirdet Bőr- és Nemibeteg Gondozó 
osztályvezető főorvosi állásra, heti 22 órás részmunkaidőben. 
A vezető főorvos feladata a rendelőintézet ellátási területén lakó betegek ellátása, gondozása. Az 
osztály munkájának megszervezése és irányítása. 
Pályázati feltételek: 
– egyetem, bőrgyógyász/gondozó szakvizsga; 
– érvényes működési engedély; 
– büntetlen előélet; 
– járóbeteg szakellátásban szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 
– felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP. 
Elvárt kompetenciák: 
– jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia. 
Bérezés: megegyezés szerint. 
Megjegyzés: a feladat vállalkozási szerződés keretében is ellátható. 
Előny: 
– hosszabb idejű szakmai tapasztalat. 
A pályázathoz csatolandó: 
– orvosi diploma; 



– szakvizsga bizonyítvány; 
– igazolás a működési nyilvántartásba vételről (működési engedély) és erkölcsi bizonyítvány. 
Jelentkezés: dr. Kőszegi Gábornál, az intézet főigazgató főorvosánál. 
Telefon: 06 (23) 365-600. 
Cím: 2030 Érd, Felső utca 39–41. 
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 15. nap. 
A pályázat elbírálásának határideje: a megjelenést követő 30. nap. 
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 
        

*** 
        
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 192/2013. (IX. 12.) sz. határozattal pályázatot 
hirdet a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői állás betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Közalkalmazotti jogviszony kezdete: 2014. január 1. 
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidős, heti 20 óra. 
A vezetői megbízás időtartama: 2014. január 1.–2018. december 31-ig. 
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: intézményvezető. 
A munkavégzés helye: 2360 Gyál, József Attila u. 1. 
Bérezés: a Kjt. szerint. 
Az intézmény jogállása, 
jogköre: jogi személyisége: önálló jogi személy. 
Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (a pénzügyi, gazdálkodási, 
valamint számviteli feladatait – együttműködési megállapodás alapján – a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi, Számviteli és Adó Irodája látja el). 
Az intézmény tevékenységi köre: egészségügyi alapellátás (az alapellátást háziorvosokkal kötött 
megbízási szerződés útján biztosítja az önkormányzat), szakorvosi ellátás (kórházzal létrejött 
szerződésben foglaltak szerint kihelyezett telephelyként működik). 
A magasabb vezető munkakörébe tartozó lényeges feladatok: 
– Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi 
területét. 
– Gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
– Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben, és 
döntésekben a vezető részére előírt feladatokat. 
– Elkészíti az intézmény kötelezően előírt szabályzatait. 
– Felel a személyügyi feladatok ellátásáért, szakmai együttműködésért a privát praxisokkal. 
– Felel az OEP szerződésének megkötéséért. 
– Folyamatosan értékeli a szervezeti egységek és az intézmény tevékenységét, munkáját. 
A megbízás feltételei: 
– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség; 
– büntetlen előélet; 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 



– egészségügyi (szak)menedzseri vagy egészségügyi, menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 
szerzett képesítés; ha ez nincs meg, a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy 5 éven belül megszerzi; 
– magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz, szakmai életrajz; 
– intézmény vezetésére vonatkozó program; 
– szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések; 
– erkölcsi bizonyítvány; 
– végzettséget, szakmai képzettséget igazoló oklevél hitelesített fénymásolati példányai, és 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója 
által összehívott bizottság, szakma szerint illetékes egészségügyben működő szakmai kamara 
képviselője véleményezi. 
A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat a bizottság személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról 
jegyzőkönyvet készít. 
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
A pályázat benyújtásának határideje: a KIH honlapján 2013. október 22-én történő megjelenéstől 
számított 30. nap. 
A pályázat benyújtásának helye, módja: a pályázatot „a Városi Egészségügyi Központ magasabb 
vezetői pályázat” jeligével, zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112–114. fszt. 13.). 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül. 
        

*** 
        
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet pályázatot hirdet radiológia osztályvezető munkakör 
betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 
A munkavégzés helye: Heves megye, 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a radiológia 
osztályvezető főorvosi feladatok mellett radiológus szakorvosi feladatok ellátása. 
Munkabér és juttatások: a munkabér és a juttatások megállapítására a 2003. évi LXXXIV. törvény 
rendelkezései, illetve egyéni megbeszélés alapján kerül sor. 
Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú szakvizsga; 
– minimum 10 év szakmai tapasztalat – legalább 1–3 év vezetői tapasztalat. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– szakmai kollégium ajánlása; 



– tudományos munkában való jártasság. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata; 
– részletes szakmai önéletrajz, szakmai vezetői program; 
– érvényes működési engedély, kamarai tagságot igazoló dokumentum; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt 
vevők részére a betekintési jogról. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 30 nap. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Rosta Ildikó orvosigazgató, vagy Dr. 
Zámbó László stratégiai igazgató nyújt, a 06 (37) 341-033 (101-es mellék) telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak az Albert Schweitzer Kórház címére történő megküldésével (3000 Hatvan, 
Balassi Bálint u. 16.). 
vagy 
– elektronikus úton korhaz@askhatvan.hu e-mail címen keresztül 
vagy 
– személyesen: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16. Humánpolitikai irodában. 
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.askhatvan.hu honlapon szerezhet.  
        

*** 
        
A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 
11. §-a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a 
továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A–20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Kjt. vhr.) 4. § és 7. §-ban meghatározottak szerint 2013. február hó 18. napján pályázatot írt ki a Kátai 
Gábor Kórház főigazgatói (intézményvezetői) feladatainak ellátására. A megbízási jogkör gyakorlója 
a vezetői pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, így a munkakör betöltésére nem került 
sor, ennek megfelelően a kiírt pályázat eredménytelen. 
A fentieknek megfelelően: 
a GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a Kjt. Vhr. 4. § és 7. §-a és a Ttv. 11. § (3) bekezdése 
alapján: 
Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa út 48. főigazgatói (intézményvezetői) feladatok 
munkaviszony keretében történő ellátására. 
Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erőforrások minisztere, 
az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI főigazgatója. 
Munkakör: főigazgató 



A jogviszony időtartama: 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. 
A munkakör betölthetőségének kezdő napja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlójának döntését 
követően, leghamarabb 2013. december hó 1. napja. 
A Főigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként működő intézmény teljes munkaidőben 
történő vezetése. Ennek keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító 
okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló 
intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak 
megfelelően, határidőre és az intézmény érdekeinek megfelelően teljesüljenek. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok: 
Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, továbbá: 
– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, 
– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása, 
– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési 
tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások 
folyamatos ellenőrzése, 
– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az 
egészségügyi ellátások és a gazdasági-műszaki feladatok területén, 
– a Térségi Igazgatóság és a GYEMSZI Intézményfelügyeleti és Műszaki Igazgatóságával való 
együttműködés, 
– a szervezeti és működési szabályzat elkészítése és a kötelezően előírt szabályzatok, továbbá az 
intézmény működését segítő egyéb szabályozások kiadása, 
– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, 
– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók 
továbbképzésének biztosítása és felügyelete, 
– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás, 
– minőségirányítási rendszer működtetése, 
– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése. 
Munkabér: a főigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény 
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra. 
Pályázati feltételek: 
Az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, 
valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettséggel1; 
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel; 
– legalább ötéves vezetői gyakorlattal2 rendelkezik; 
valamint: 
– büntetlen előélet; 
– cselekvőképesség. 
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. §-a értelmében a 
főigazgató egészségügyi szolgáltatónál más vezetői megbízatást nem tölthet be, és egészségügyi 
tevékenységet csak a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység gyakorlási jogának 
fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója előzetes engedélyében 
foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy a főigazgató ezen tevékenysége semmilyen formában nem 



akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott munkaköre munkaidőben történő ellátását. 
A főigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 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 letölthető – 
fényképes, szakmai adatlap; 
– motivációs levél; 
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai 
helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket; 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez; 
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére 
történő sokszorosításához, továbbításához; 
– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása3. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– több típusú kórházban vezetői tapasztalat, 
– orvosi szakvizsga megléte, 
– széleskörű informatikai ismeretek, 
– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat, 
– széleskörű informatikai ismeretek. 
A pályázat benyújtásának határideje: a KIH honlapján (2013. október 14.) történő megjelenést 
követő 30 nap. 
A pályázati kiírás közzétételének ideje, helye: 2013. október 14. 
A pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi Közlönyben valamint a KIH és a GYEMSZI 
honlapján. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114. Pf. 32.) címére történő megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot 
„GYEMSZI/ÉA/KGK/03”, valamint a munkakör megnevezését: „Főigazgatói pályázat: Kátai 
Gábor Kórház”. 
és 
elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre. 
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton: a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-
mail címen. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek 
képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 
eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetői beosztások pályázati 
eljárás során tölthetők 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 főigazgatót az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a GYEMSZI főigazgatója 
javaslatára az emberi erőforrások minisztere nevezi ki. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) 
bekezdésében meghatározott személyek. 



A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejétől számított 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 határidejétől számított 3 
hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 
        

*** 
        
Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi 
Rendelőintézet főigazgató magasabb vezető beosztásának megbízással történő betöltésére az alábbi 
tartalommal: 
1. A munkáltatói jogkör gyakorlója: Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete. 
2. A munkavégzés helye: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet, 8960 Lenti, Kossuth út 10. 
3. A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
A betöltendő magasabb vezetői megbízás megnevezése: főigazgató (megbízott vezető). 
A betöltendő munkakör megjelölése: szakorvos. 
A betöltendő szakorvos munkakörhöz kapcsolódó közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony. 
4. A pályázat benyújtásának feltételei: 
a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség, 
b) egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítés, valamint 
c) legalább ötéves vezetői gyakorlat, 
d) büntetlen előélet. 
5. A magasabb vezetői megbízás 5 évre szól. 
6. A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2014. április 1. 
A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2019. február 28. 
7. A magasabb vezetői 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 belső szabályzatok kiadása; 
– az intézmény tevékenysége elleni panasz megvizsgálása és elintézése; 
– a Rendelőintézet képviselete; 
– intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása; 
– házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése; 
– az intézmény higiénés rendjének biztosítása és felügyelete; 
– az intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenőrzése; 
– az orvosi és asszisztensi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének 



biztosítása és felügyelete; 
– tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi 
területét; 
– ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben 
a vezető részére előírt feladatokat; 
– megszervezi az intézmény belső ellenőrzését; 
– elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, kötelezően előírt szabályzatait, továbbá 
az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket; 
– kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, 
intézményekkel, 
– kapcsolatot tart nemzetközi intézményekkel, szervezetekkel; 
– támogatja az intézmény munkáját segítő 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; 
– minőségirányítási rendszer működtetése; 
– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése; 
– mindaz, amit jogszabály a főigazgató hatáskörébe utal. 
8. Juttatások: 
Illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 
Egyéb juttatások jogszabály alapján. 
9. A pályázathoz csatolni kell: 
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát, 
– részletes szakmai önéletrajzot, 
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, 
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
– a legalább ötéves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást, 
– a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázat elbírálásában 
részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek, 
– nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint 
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 
10. A pályázati felhívás személyügyi központ honlapján való közzétételének időpontja: 2013. október 
7. 
11. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 31. 
12. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi 
ülés. 
A pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Város Polgármesteri Hivatala címére (8960 Lenti, 
Zrínyi Miklós u. 4.) kell benyújtani. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a titkársági 
csoportvezetőnél lehet személyesen, vagy a (92) 553-911-es telefonszámon. 

*** 
A Tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban 
ápolási igazgatói álláshelyre. 
Pályázati feltétel: 



– egészségügyi főiskola diplomás ápolói, intézetvezetői, szakoktatói szakán vagy tudományegyetemen 
szerzett diplomás ápolói oklevél. 
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési 
szakon szerezett képesítés. 
– legalább 3 éves vezetői gyakorlat. 
Feladata: a főigazgató közvetlen irányítása mellett a kórház által nyújtott valamennyi ápolási és 
mindezekkel összefüggő tevékenység irányítása és összehangolása. 
A pályázathoz csatolandók: 
– szakmai önéletrajz; 
– részletes szakmai koncepció; 
– végzettséget igazoló okmányok másolata; 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány; 
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásban részt vevők betekintési jogához. 
Előnyt jelent: 
– idegen nyelv ismeret, elsősorban az angol nyelv kommunikációs szintű ismerete, 
– tudományos munka. 
Benyújtási határidő: 2013. december 13. 
A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül történik. 
Az álláshely az elbírálást követően azonnal, illetve 30 napon belül betölthető. 
A vezetői beosztás határozott időre, 5 év időtartamra szól. 
A pályázati felhívás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján is megtekinthető 2013. 
november 11-től. 
Bérezés: megegyezés szerint. 
A pályázati anyagot az intézmény Humánpolitikai Osztályára (a fentiekben megjelölt másolatokkal, 
önéletrajzzal együtt) kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06-34/515-
469. 
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat ápolási igazgatói álláshelyre”. 
        

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

Sürgősségi 
Betegellátó 
Osztály 
osztályvezető 
főorvos 

– orv. d., 
– oxyológiai vagy 
aneszteziológiai szv., 
– több, mint 5 éves 
sz.gy., 
– számítógép 
felhasználói szintű 
ismerete, 
– e: sürgősségi orvostan 
szv., 
– nyi., 
– vez.gy., 
– cs: d. másolata, 
– szv. biz. másolata, 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 30 
nap, 
– igény esetén orvos-
nővérszállón elhelyezés, 
– pályázat benyújtása:  
Humánerőforrás-gazdálkodási 
csoportnak (8200 Veszprém, 
Kórház u. 1.) 



– igazolás az OONY-ba 
vételről, 
– fényképes sz.ö., 
– e.b., 
– sz. program 

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 

A pályázatot 
meghirdető 
szerv neve, 
címe 

Munkahely és 
munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        
Budapest 

        
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. (1036 Budapest, Görgey A. u. 30.) pályázatot hirdet 
nőgyógyász szakorvos 
ortopéd szakorvos 
reumatológus szakorvos 
sebész szakorvos 
munkakör betöltésére. 
Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetem; 
– szakirányú szakorvosi végzettség; 
– érvényes működési engedély; 
– igazolás OONY-ba vételről, kamarai tagságról; 
– 3 hónapnál nem régebbi e. b. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: további szakképesítés, szakrendelőben szerzett tapasztalat. 
Foglalkoztatás jellege: teljes vagy rész munkaidő. 
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnali kezdéssel. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Király Ferenc orvosigazgató nyújt a 06 (1) 
3694-777/1695-ös telefonszámon. 
Önéletrajzát várjuk az orvosigazgato@ujpestiszakrendelo.hu e-mail címre vagy postai úton az Újpesti 
Egészségügyi Nonprofit Kft. címére (1043 Budapest, Görgey Artúr út 30.). 
        

*** 
        
A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (1074 Budapest, Csengery u. 25.) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet: 
fül-orr-gégész 
reumatológus 



kardiológus szakorvos 
munkakör betöltésére. 
Pályázati feltételek: 
– orvosi egyetem, szakirányú szakorvosi végzettség; 
– érvényes működési engedély; 
– MOK tagság; 
– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 
– nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba 
betekinthetnek. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– járóbeteg szakrendelői tapasztalat, rugalmasság, betegközpontú szemléletmód. 
A munkakörbe tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
– járóbeteg szakrendelés szakorvosi feladatainak ellátása az adott szakterületen. 
A munkavégzés helye: 1074 Budapest, Csengery u. 25. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok: 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– végzettség(ek)et igazoló okirat(ok) másolata; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot 
megismerhetik, és abba betekinthetnek. 
Pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 26. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. december 4. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Dr. Szabó Katalin orvosigazgató tel.: 06-
1-321-2200/126 m. vagy email: szabokatalin@tesz.co.hu. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
- postai úton, a pályázatnak a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével 
(1074 Budapest, Csengery u. 25.) 
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tesz.co.hu weboldalon szerezhet. 
        

Baranya megye 
        

Bács-Kiskun megye 
        
Szalkszentmárton Község Önkormányzata, 6086 Szalkszentmárton, Jókai utca 2. 



a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Önkormányzati tv.) 13. 
§-ában foglalt ellátási kötelezettség alapján pályázatot hirdet fogorvos munkakör betöltésére. 
Az alkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű vállalkozási jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6086 Szalkszentmárton, Fő út 62. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Szalkszentmárton község fogorvosi körzete, valamint iskola fogászat. Szolgálati lakás lehetősége 
biztosított. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a feladat vállalkozási formában 
történő ellátását meghatározó szerződés rendelkezései az irányadóak. 
Pályázati feltételek: 
– egyetem, fogorvos; 
– szakmai tapasztalat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 
– ECDL; 
– előnyt jelenthet a hozzátartozó gyermek háziorvosi képzettsége. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– szakirányú végzettséget igazoló okirat hiteles másolata; 
– szakmai önéletrajz; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– fogorvosi szakmai gyakorlat igazolásáról szóló nyilatkozat; 
– nyilatkozat a körzet vállalkozási formában történő ellátásáról; 
– hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot 
megismerhessék, a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt, vagy zárt ülést kér; 
– a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve igazolása a működési jog 
engedélyezéséről. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2014. február 1. napjától 
tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 21. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Ferenc jegyző nyújt, a 06 (76) 358-519-es 
telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szalkszentmárton Község 
Önkormányzata címére történő megküldésével (6086 Szalkszentmárton, Jókai utca 2.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 848-7/2013., valamint a 
munkakör megnevezését: Fogorvos. 
Személyesen: Káposztás Tibor polgármester, Bács-Kiskun megye, 6086 Szalkszentmárton, Jókai utca 
2. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Képviselő-testület. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– Szalkszentmárton Község Honlapja – 2013. október 18. 
– Országos Alapellátási Intézet 
A pályázati kiírás a munkáltató által a Kiadó részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 



*** 
Szalkszentmárton Község Önkormányzata, 6086 Szalkszentmárton, Jókai utca 2. (mint gesztor 
település) 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Önkormányzati tv.) 13. 
§-ában foglalt ellátási kötelezettség alapján pályázatot hirdet házi gyermekorvos munkakör betöltésére. 
Az alkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű vállalkozási jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6086 Szalkszentmárton, Fő út 62., 6088 Tass, Kálvin tér 
1. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Az ellátási terület Szalkszentmárton és Tass községek közigazgatási területe, annak gyermek lakossága 
ellátási és iskola-egészségügyi ellátási kötelezettsége vállalkozói formában. 
Szolgálati lakás lehetősége biztosított. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a feladat vállalkozási formában 
történő ellátását meghatározó szerződés rendelkezései az irányadóak. 
Pályázati feltételek: 
– egyetem, gyermekorvos; 
– szakmai tapasztalat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 
– ECDL; 
– előnyt jelenthet a hozzátartozó fogszakorvosi képzettsége. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– szakirányú végzettséget igazoló okirat hiteles másolata; 
– szakmai önéletrajz; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– gyermekorvosi szakmai gyakorlat igazolásáról szóló nyilatkozat, nyilatkozat a körzet vállalkozási 
formában történő ellátásáról. Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a 
pályázati anyagot megismerhessék, a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt, vagy zárt ülést kér. A 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve igazolása a működési jog engedélyezéséről. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2013. december 1. napjától 
tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 21. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Ferenc jegyző nyújt, a 06 (76) 358-519-es 
telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szalkszentmárton Község 
Önkormányzata címére történő megküldésével (6086 Szalkszentmárton, Jókai utca 2.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 849-7/2013. valamint a 
munkakör megnevezését: Gyermek háziorvos. Személyesen: Káposztás Tibor polgármester, Bács-
Kiskun megye, 6086 Szalkszentmárton, Jókai utca 2. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-
testülete, véleményezési joggal Tass Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– Szalkszentmárton Község Honlapja – 2013. október 18. 
– Tass Község Honlapja – 2013. október 18. 



– Országos Alapellátási Intézet. 
A pályázati kiírás a munkáltató által a Kiadó részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
        

Békés megye 
        

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
        

Csongrád megye 
        

Fejér megye 
        
A pályázatot meghirdető szerv neve, címe: Humán Szolgáltató Intézet, 8000 Székesfehérvár, Ady 
Endre u. 8. 
Munkahely és munkakör megnevezése: hajléktalanokat ellátó háziorvos. 
– 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi tevékenységről; 
– Illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadóak; 
– heti 40 óra, teljes munkaidőben, határozatlan időre; 
– heti 30 óra rendelési időben. 
Pályázati feltételek 
– képesítést igazoló dokumentumok másolata; 
– részletes szakmai tevékenységet is tartalmazó önéletrajz; 
– egészségügyi alkalmasság igazolása. 
A pályázathoz csatolandó: 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
Egyéb információ: 
Pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 30. 
Pályázat benyújtásának módja: postai úton, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Humán Szolgáltató Intézet, 8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 8. 
Kérjük a borítékon feltüntetni: M006/2013 azonosító számot, és a munkakör megnevezését: 
hajléktalanokat ellátó háziorvos. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 2. 
A munkakör a pályázat elbírálása után azonnal betölthető. 
A pályázat a KIH honlapján 2013. október 28-án jelent meg. 

*** 
A pályázatot meghirdető szerv neve, címe: Humán Szolgáltató Intézet, 8000 Székesfehérvár, Ady 
Endre u. 8. 
Munkahely és munkakör megnevezése: hajléktalanokat ellátó háziorvos 
– 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi tevékenységről; 
– illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 



irányadóak; 
– heti 20 óra, részmunkaidőben, határozatlan időre; 
– heti 15 óra rendelési időben. 
Pályázati feltételek: 
– képesítést igazoló dokumentumok másolata; 
– részletes szakmai tevékenységet is tartalmazó önéletrajz; 
– egészségügyi alkalmasság igazolása; 
A pályázathoz csatolandó: 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
Egyéb információ: 
Pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 30. 
Pályázat benyújtásának módja: postai úton, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Humán Szolgáltató Intézet 8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 8. 
Kérjük a borítékon feltüntetni: M007/2013 azonosító számot, és a munkakör megnevezését: 
hajléktalanokat ellátó háziorvos. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 2. 
A munkakör a pályázat elbírálása után azonnal betölthető. 
A pályázat a KIH honlapján 2013. október 28-án jelent meg. 
        

Győr-Moson-Sopron megye 
        

Hajdú-Bihar megye 
        

Heves megye 
        
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet pályázatot hirdet szemész szakorvos munkakör betöltésére. 
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti, vagy egyéb jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Heves megye, 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a járóbeteg ellátás profiljába tartozó szakorvosi feladatok 
ellátása. 
Munkabér és juttatások: a munkabér és a juttatások megállapítására 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései (Kjt.) illetve egyéni megbeszélés alapján kerül sor. 
Pályázati feltételek: 
– orvosi egyetem; 
– szakirányú szakvizsga; 
– büntetlen előélet. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való jártasság. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata; 



– részletes szakmai önéletrajz, szakmai vezetői program; 
– érvényes működési engedély, kamarai tagságot igazoló dokumentum; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt 
vevők részére a betekintési jogról. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 30 napon belül. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Rosta Ildikó orvosigazgató, vagy Dr. 
Zámbó László stratégiai igazgató nyújt, a 06-37-341-033/101 telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak az Albert Schweitzer Kórház címére történő megküldésével (3000 Hatvan, 
Balassi Bálint u. 16. ) 
vagy 
– elektronikus úton korhaz@askhatvan.hu e-mail címen keresztül 
vagy 
– személyesen: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16. humánpolitikai irodában 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.askhatvan.hu honlapon szerezhet. 

*** 
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet pályázatot hirdet radiológus szakorvos munkakör 
betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Heves megye, 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a radiológiai osztály profiljába tartozó szakorvosi 
feladatok ellátása. 
Munkabér és juttatások: a munkabér és a juttatások megállapítására az 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései (Kjt.) illetve egyéni megbeszélés alapján kerül sor. 
Pályázati feltételek: 
– orvosi egyetem 
– szakirányú szakvizsga 
– büntetlen előélet 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való jártasság 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata; 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– érvényes működési engedély, kamarai tagságot igazoló dokumentum; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 30 napon belül 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Rosta Ildikó orvosigazgató, vagy Dr. 
Zámbó László stratégiai igazgató nyújt, a 06 (37)-341-033/101 telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak az Albert Schweitzer Kórház címére történő megküldésével (3000 Hatvan, 
Balassi Bálint u. 16. ) 
vagy 
– elektronikus úton korhaz@askhatvan.hu e-mail címen keresztül 
vagy 
– személyesen: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16. humánpolitikai irodában 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.askhatvan.hu honlapon szerezhet.  
        

Jász-Nagykun-Szolnok megye 
        
Csépa 
Község Ö. 
Képv.-test. 
5475 Csépa, 
Rákóczi u. 
24. 

fogorvos 
(5475 Csépa,  
Somogyi B. u. 2/A) 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: 
– területi ellátási 
kötelezettséggel 
Csépa közigazgatási 
területén lévő 
fogorvosi körzetben  
a fogorvosi feladatok 
ellátása, valamint 
iskolafogászat 

– fogorvosi d., 
– e: vállalkozói igazolvány, 
amennyiben vállalkozói 
formában kívánja ellátni a 
körzetet 
– cs: sz.ö., szakirányú v.-et 
igazoló okiratok másolata, 
bővített fokozatú 
sugárvédelmi vizsga biz. 
másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat, mely szerint 
hozzájárul ahhoz, hogy a 
pályázat elbírálásában részt 
vevők a pályázati anyagot 
megismerhessék, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a 
pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
személyét érintő kérdés 
tárgyalásakor nyílt vagy zárt 
ülést kér, 
– nyilatkozat a körzet 
ellátásának módjáról 
(közalkalmazottként vagy 
vállalkozói formában kívánja 
ellátni) 

– b: Kjt. irányadásával, 
– h: 2013. XI. 15., 
– e.h.: a pályázat zárt borítékban 
nyújtható be, postai úton: Csépa 
Község  
Ö. részére történő megküldéssel. 
A borítékon kérjük feltüntetni a 
Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal (KIH) adatbázisában 
szereplő azonosító számot (KJT 
111594), valamint a m.-kör 
megnevezését: „Fogorvosi 
pályázat”. A pályázatokat Csépa 
Község Ö.  
Képv.-testülete a h: leteltét 
követő első ülésén bírálja el, 
– a kinevezés közalkalmazotti 
jogviszony esetén 3 hónap 
próbaidő kikötésével, 
– határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyban, 
– a foglalkoztatás jellege:  
teljes m.-idő, 
– a m.-kör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal 
betölthető, 
– a munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 
szolg. jellegű bérlakás, lehetőség 
szerint megoldható, 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információ 
kérhető Fialka György 
polgármestertől  
a 06 (56) 323-001-es  
vagy a 06 (30) 228-810-es 



telefonszámon, 
– pályázat benyújtása: postai 
úton, a pályázatnak a Csépa 
Községi Ö. Képv.-test. címére 
történő megküldésével  
(5475 Csépa, Rákóczi u. 24.) 
– a pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje: 
www.csepa.hu; 

        
Komárom-Esztergom megye 

        
Tatabányai Szent Borbála Kórház Főigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban 
betölthető álláshelyekre az alábbi területre: 
Fekvőbeteg Osztályra: 
fül-orr-gégész, szülész-nőgyógyász, tüdőgyógyász, és pszichiátriai szakorvosok részére. 
Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: 
radiológus, izotóp diagnosztikai szakvizsgával rendelkező szakorvos részére. 
Központi Laboratóriumunkban várjuk továbbá gyógyszerész, vagy klinikai biokémikus 
szakvizsgával rendelkezők jelentkezését. 
A közeljövőben kialakításra kerülő Sürgősségi Osztályra: 
oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos, vagy olyan szakorvos részére, akik elhivatottságot érez a 
szakma elsajátítása iránt. 
Szájsebészeti Rendelőbe fogorvosi képesítéssel rendelkezőket várunk, rezidens képzés mellett is. 
Orvos szálláson garzonlakást biztosítunk. 
Valamennyi pályázathoz: 
Bérezés: megegyezés szerint. 
Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi 
tevékenység végzése. 
A pályázatokra szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk szakvizsga előtt állókat is. 
A jelentkezéshez csatolandók: 
– végzettséget igazoló okmányok másolata; 
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat; 
– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 
– kamarai tagság igazolása; 
– OONYI könyv másolata; 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi); 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– előadások, publikációk listája; 
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 
Jelentkezési határidő: 2013. november 30. 
A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 15 napon belül. 
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 



A pályázati felhívás a KIH honlapján is megtekinthető 2013. november 11-től. 
A pályázati anyagot az Orvos igazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal 
együtt) kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06-34-515-470. 
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”. 
        

Nógrád megye 
        
Az Országos Vérellátó Szolgálat közép-magyarországi régiójába tartozó Salgótarjáni Területi 
Vérellátóba betegek vércsoportszerológiai és donorvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátására 
pályázatot hirdet orvos, szakorvos munkakörre. 
Pályázati feltételek: 
– általános orvosi, szakorvosi diploma; 
– büntetlen előélet. 
Előnyt jelent: 
– transzfuziológiai, belgyógyász vagy laboratóriumi szakvizsga megléte; 
– munkáltatói támogatással, transzfuziológiai szakvizsga megszerzésének vállalása. 
A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatai; 
– Orvosok Működési és Alapnyilvántartásának másolata; 
– igazolás a Magyar Orvosi Kamarai tagságról (illetve a kamarai felvételi kérelem beérkezésről); 
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázattal összefüggésben 
történő kezeléséről és büntetlen előéletről, illetve alkalmazás esetén az erkölcsi bizonyítvány 
beszerzéséről. 
Egyéb információk: 
– a közalkalmazotti kinevezés határozatlan időre szól; 
– illetmény és juttatások: Kjt. alapján történő megegyezés szerint; 
– az állás betölthető: a pályázati eljárást követően; 
– a pályázat beadásának határideje: a megjelenést követő 30. nap; 
– a pályázat elbírálásának határideje: a jelentkezési határidőt követő 15 nap; 
– a pályázatok benyújtása: postai úton Dr. Kalász László közép-magyarországi régióigazgató főorvos 
címére: 1113 Budapest, Karolina út 19–21. (tel.: 372-4230; e-mail: kalasz.laszlo@ovsz.hu). 
        

Pest megye 
        
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény pályázatot hirdet ideggyógyász szakorvosi állásra, heti 15 
órás részmunkaidőben. 
A szakorvos feladata a rendelőintézet ellátási területén lakó betegek ellátása, gondozása. 
Pályázati feltételek: 
– egyetem, ideggyógyász szakvizsga; 
– érvényes működési engedély; 



– büntetlen előélet; 
– járóbeteg-szakellátásban szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 
– felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP. 
Elvárt kompetenciák: 
– jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia. 
Bérezés: megegyezés szerint. 
Megjegyzés: a feladat vállalkozási szerződés keretében is ellátható. 
Előny: 
– hosszabb idejű szakmai tapasztalat. 
A pályázathoz csatolandó: 
– orvosi diploma; 
– szakvizsga bizonyítvány; 
– igazolás a működési nyilvántartásba vételről (működési engedély) és erkölcsi bizonyítvány. 
Jelentkezés: dr. Kőszegi Gábornál, az intézet főigazgató főorvosánál. 
Telefon: 06 (23) 365-600. 
Cím: 2030 Érd, Felső utca 39–41. 
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 15. nap. 
A pályázat elbírálásának határideje: a megjelenést követő 30. nap. 
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

*** 
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény pályázatot hirdet onkológus szakorvosi állásra, heti 22 órás 
részmunkaidőben. 
A szakorvos feladata a rendelőintézet ellátási területén lakó betegek ellátása, gondozása. 
Pályázati feltételek: 
– egyetem, onkológiai szakvizsga; 
– érvényes működési engedély; 
– büntetlen előélet; 
– járóbeteg-szakellátásban szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 
– felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP. 
Elvárt kompetenciák: 
– jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia. 
Bérezés: megegyezés szerint. 
Megjegyzés: a feladat vállalkozási szerződés keretében is ellátható. 
Előny: 
– hosszabb idejű szakmai tapasztalat. 
A pályázathoz csatolandó: 
– orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány, igazolás a működési nyilvántartásba vételről (működési 
engedély) és erkölcsi bizonyítvány. 
Jelentkezés: dr. Kőszegi Gábornál, az intézet főigazgató főorvosánál. 
Telefon: 06 (23) 365-600. 
Cím: 2030 Érd, Felső utca 39–41. 



A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 15. nap. 
A pályázat elbírálásának határideje: a megjelenést követő 30. nap. 
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 
        

Somogy megye 
        
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az iskolaorvosi feladatok 
vállalkozási formában történő ellátására. 
Feladatok: a gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése, alkalmassági vizsgálatok 
elvégzése, közegészségügyi és járványügyi feladatok, elsősegélynyújtás, részvétel az oktatási 
intézmények egészségnevelő tevékenységében, környezet-egészségügyi feladatok, kötelező 
nyilvántartások vezetése az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM 
rendelet alapján. 
Ellátási terület: a Nagyatád Város Önkormányzata 21/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 4. számú 
melléklete szerinti iskola-egészségügyi körzet. 
Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi végzettség; 
– háziorvosi, belgyógyász, vagy csecsemő-gyermekgyógyász szakvizsga; 
– büntetlen előélet. 
Előnyt jelent: iskolaegészségtan és ifjúságvédelmi szakvizsga 
A pályázat részeként benyújtandó iratok: 
– végzettséget/szakvizsgát igazoló okirat másolata; 
– fényképes szakmai életrajz; 
– érvényes MOK kártya másolata; 
– érvényes működési nyilvántartás igazolása. 
Juttatások: megállapodás szerint 
Feladat-ellátás kezdő időpontja: legkorábban 2014. február 1. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 30. 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő első soros képviselő-testületi ülés. 
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Nagyatád Város polgármestere címére – 7500 
Nagyatád, Baross G. u. 9. – kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Iskolaorvos”. A pályázattal 
kapcsolatban további felvilágosítást Dr. Kovács Ildikó jegyző nyújt a (82) 504-502-es telefonszámon. 
        

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
        

Tolna megye 
        
Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki Tolna IV. sz. háziorvosi körzete 
orvosi feladatainak ellátására. 
Munkakör és munkahely megnevezése: 
– A IV. sz. háziorvosi körzethez tartozó felnőtt-korú lakosság ellátása a Tolna, Mözs, Szent István u. 



13. sz. alatti rendelőben. 
– A tevékenység magában foglalja a hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való 
részvételt, mely egyben az ügyeletben társult települések (Bogyiszló, Fadd, Fácánkert) ellátását is 
jelenti. 
– A tevékenység vállalkozó háziorvosként látható el vagy határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszonyban (megállapodás szerint). 
Pályázati feltételek: 
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről 
szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rend., és az 
egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 
eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek; 
– büntetlen előélet. 
A pályázathoz csatolni kell: 
– végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolatát; 
– részletes személyi és szakmai önéletrajzot, 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a 
pályázati anyagot megismerhetik. 
A pályázathoz csatolni lehet: 
– MOK tagsági igazolás. 
Egyéb információk: 
– A pályázatot Tolna Város Polgármesterének címezve a Tolna Polgármesteri Hivatal címére (7130 
Tolna, Hősök tere 1.) kérjük benyújtani. 
– Az az orvos, aki Tolna városában kíván letelepedni a pályázat elbírálása során előnyben részesül, 
ehhez szolgálati lakást biztosítunk. 
– A pályázat benyújtásának határideje a KIH honlapján történő megjelenéstől számított 45 nap. 
– Elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés. 
– Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően. 
– A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések 
megkötése alapján. 
– A háziorvosi tevékenység a Képviselő-testület döntését követően az ÁNTSZ engedélyének 
beszerzése és a MEP-pel történő szerződéskötés után azonnal gyakorolható. 
– Információ kérhető: dr. Handl Mária vezető-háziorvostól [T.: 06 (20) 936-4302]. 
Ezerné dr. Huber Évától, Tolna Város jegyzőjétől [T.: 06 (74) 540-800]. 
        

Vas megye 
        

Veszprém megye 
        

Zala megye 
        



Pályázati hirdetmények gyógyszerészi, gyógyszertári asszisztensi állásokra 

A pályázatot meghirdető 
szerv neve, címe 

Munkahely és munkakör 
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Pályázati 
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Juttatások, egyéb 
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A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (1204 Budapest, Köves utca 1.) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §–a alapján pályázatot hirdet a Jahn Ferenc Dél-
pesti Kórház és Rendelőintézet Intézeti Gyógyszertárában gyógyszertári szakasszisztens munkakör 
vezető szakasszisztens beosztás betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
A vezetői megbízás 5 éves határozott időtartamra szól. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves utca 1. 
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a főgyógyszerész irányítása és ellenőrzése mellett: 
gyógyszerkészítési műveletek/részműveletek megfelelő elvégzése és elvégeztetése, gyógyszer-
gazdálkodási és ügyviteli feladatok ellátása, gyógyszerek és egyéb termékek kiadása, alapanyagok 
utántöltése, raktárellenőrzés, anyagmozgatás, gyógyszerek átvétele, rendelés leadása, bevételezése, 
készletezése, nyilvántartása, raktározása, a vonatkozó jogszabályi előírások, belső szabályzatok 
maradéktalan ismeretében és azoknak megfelelően, továbbá kapcsolattartás az orvosokkal, 
szakdolgozókkal. 
Vezetői feladatok: asszisztensek, szakasszisztensek, és egyéb munkakörbe tartozó – az Intézeti 
Gyógyszertárban – kollégák feladatainak szervezése, irányítása, felügyelete. 
Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 
Pályázati feltételek: 
– felsőfokú szakirányú szakképesítés (gyógyszerellátási szakasszisztens); 
– legalább 5 év közfinanszírozott, fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltató intézeti gyógyszertára 
keretében szerzett vezető asszisztensi szakmai tapasztalat; 
– közforgalmú gyógyszertár működtetésében szerzett szakmai tapasztalat; 
– felhasználói szintű számítógépes ismeret; 
– büntetlen előélet, magyar állampolgárság. 
Elvárt kompetenciák, képességek: megbízhatóság, pontosság, precizitás. 
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok (4 db): 
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz, a pályázó elérhetőségével, személyes adataival, 
munkatapasztalatainak valós, részletes ismertetésével; 
– végzettsége(ke)t igazoló bizonyítvány(ok) fénymásolata(i); 
– referencia levél; 
– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 
– szakdolgozói kamarai tagság igazolása; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– nyilatkozat illetve hozzájárulás arról, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában részt vevő 
személyek megismerhetik. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal 
betölthető. 
A pályázatok benyújtásának módja: 



Elektronikus úton: komives.zsuzsanna@jahndelpest.hu e-mail címre, Dr. Kőmíves Zsuzsanna intézeti 
főgyógyszerész részére címezve. 
A pályázati dokumentáción az alábbiakat kérjük feltüntetni: 
Hivatkozási szám: 69/2013/PÁ, valamint K/1707/13.Főig. 
Pozíció: „Intézeti Gyógyszertár – gyógyszertári szakasszisztens munkakör vezető szakasszisztens 
beosztás” 
A pályázati felhívás KIH közzétételi időpontja: 2013. november 1. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. november 16. 
A pályázatok elbírálásának tervezett időpontja: 2013. november 22. 
A pályázat megtekinthető: 
– www.kozigallas.gov.hu 
– www.jahndelpest.hu  

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra 
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Jászkarajenő Község Önkormányzata pályázatot hirdet Jászkarajenő II. védőnői körzet 
(Jászkarajenő-Kőröstetétlen) védőnői állás betöltésére a következő feltételekkel: 
Pályázati feltételek: 
– büntetlen előélet; 
– főiskola, védőnői oklevél (49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet alapján); 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolata; 
– szakmai önéletrajz; 
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint nyilatkozat a pályázat nyílt vagy 
zárt képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásáról. 
Munkakör: védőnői feladatok ellátása. 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. január 2. 
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Képzési Központ 
honlapján való elsődleges közzétételétől számított 15. nap, 2013. november 29. 
Pályázati kiírással kapcsolatban további információt Palya István Kálmán polgármester nyújt az (53) 
366-004-es telefonszámon. 
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot írásban, zárt borítékban Jászkarajenő Község 
Önkormányzat (2746 Jászkarajenő, Rákóczi u. 16.) címére kell benyújtani (munkakör megnevezésével: 
védőnő). 
A pályázat elbírálásának módja: Jászkarajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete. A 
képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 17. 



        
*** 

        
Pátroha Község Önkormányzata a területi védőnői körzet ellátása érdekében pályázatot hirdet védőnői 
álláshelyre az alábbi feltételekkel: 
Pályázati feltételek: 
– egészségügyi főiskolai szakirányú végzettség; 
– büntetlen előélet. 
A pályázathoz csatolni kell: 
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát; 
– a képesítési okiratok másolatát; 
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt. 
Az álláshely betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az egészségügyi 
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény alapján. 
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 15 nap. 
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, „Védőnői pályázat” 
megjelöléssel, Pátroha Község polgármesteréhez címezve kell benyújtani (4523 Pátroha, Kossuth u. 
82.) 
A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidő lejártát követő legközelebbi képviselő 
testületi ülés 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: támogatásban részesülő pályakezdő védőnő. 
        

*** 
        
Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére. 
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2014. január 1. napjától tölthető be. 
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Védőnői feladatok ellátása „A területi védőnői feladatok ellátásáról” szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM 
rendeletben foglaltaknak megfelelően. 
Meghirdetett munkahely: Védőnői Körzet Pest megye 2628 Szob, Ipolysági u. 3. 
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
Képesítési és egyéb feltételek: 
– főiskola, védőnői szak; 
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret; 
– büntetlen előélet. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– védőnői munkakörben szerzett 1–3 év szakmai tapasztalat 



Pályázat benyújtásának helye: postai úton, Szob Város Önkormányzat (2628 Szob, Szent Imre u.12.) 
címére történő megküldéssel. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1467/2013., 
valamint a munkakör megnevezését. „védőnői pályázat”. 
Érdeklődni: Remitzky Zoltán polgármesternél, t.: 06 (27) 570-690. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– fényképpel ellátott szakmai és személyes önéletrajz; 
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– végzettséget igazoló okmányok másolata; 
– pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 
– működési nyilvántartási igazolvány másolata. 
A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) internetes 
honlapján történt megjelenéstől számított 15. nap. 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő első képviselő-
testületi ülés. 
A pályázat elbírálásának rendje, módja: 
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. 
A KIH honlapján történő publikálás időpontja: 2013. november 15. 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ (1104 Budapest, Mádi u. 86.) gazdasági igazgatói (magasabb 
vezető) álláshelyének betöltésére 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2014. január 1-jétől 2018. december 31-éig szól. 
Munkavégzés helye: 1104 Budapest, Mádi u. 86. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi 
feladatok felelős irányítása. A munkakör magában foglalja a következőket: költségvetés tervezése, 
előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtása, beszámolók 
készítése, pályázatok elszámolása, humánerőforrás-gazdálkodás, közreműködés a forrásteremtés 
folyamatában, kezdeményezés és javaslattétel az intézmény stratégiai tervezési folyamataiban, az 
ügyviteli tevékenység megszervezése, az intézményi bérgazdálkodás pénzügyi lebonyolítása, és a 
gazdálkodási és pénzügyi jogszabályok végrehajtása, betartása, pénzügyi, számviteli rend betartása. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 



Pályázati feltételek: 
– felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett: 
a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az 
engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy 
b) mérlegképes könyvelői szakképesítés és a gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi 
ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti 
ellenjegyzői – vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti 
feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat 
– költségvetési szervnél szerzett legalább hároméves vezetői gyakorlat; 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 
– büntetlen előélet. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– egészségügyi vagy szociális területen működő költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat; 
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 
– integrált gazdasági pénzügyi rendszerek ismerete 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– a végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok másolata; 
– a gazdasági igazgatói megbízás betöltésével kapcsolatos tervek és elképzelések; 
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy: 

a) a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, 
b) nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 
törvény 5. § (1) bekezdés  
a) pontja szerinti határidőben vagyonnyilatkozatot tesz. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban: 2014. január 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 6. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ehrenberger Krisztina nyújt, a 06-1- 433-8331-
as telefonszámon. 
A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot elektronikus úton az ehrenberger_krisztina@kobanya.hu címen, postai úton vagy 
személyesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján kell 
benyújtani (1102 Budapest, Szent László tér 29. fszt. 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: K/68/2770/2013./XXII., valamint a munkakör megnevezését: 
„gazdasági igazgató”. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a gazdasági igazgató kinevezéséről az előzetes bírálat utáni 
személyes meghallgatást követően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (6) 
bekezdése alapján a polgármester dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 22. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– www.kobanya.hu; 



– www.kozigallas.gov.hu, publikálás időpontja: 2013. október 26. 
– Szociális Közlöny, a megjelenés várható időpontja: 2013. november 28. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/B. § (2) bekezdése értelmében a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, 
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon szerezhet. 

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

2 Vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői (közép- vagy felsővezetői) gyakorlat egyaránt elfogadható. 

3 A vezetői beosztásra, valamint időtartamra történő hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás hiteles másolata. 

 


