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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 

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. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI 
INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) főigazgató 
főorvosa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: 
Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az Érsebészeti Profil profilvezető főorvos beosztás 
ellátására, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló 
vezetői megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Érsebészeti Profilon a profil szakmai 
munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltétel: 

– sebész szakvizsga; 

– érsebész szakvizsga,; 

– egészségi alkalmasság; 

– büntetlen előélet. 

Csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is); 

– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– szakmai, vezetői koncepció; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– határozat a működési nyilvántartásba vételről; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik személlyel és a 
pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik. 

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

A pályázat benyújtási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Intézet (KIH) honlapján 
való 2014. március 5-ei megjelenéstől számított 30. nap. 



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

Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követően azonnal. 

A pályázatot Prof. Dr. Bedros J. Róbert főigazgató főorvos, főtanácsos részére kell 
benyújtani. Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16. 

*** 

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (3300 Eger, Széchenyi u. 27–29.) pályázati 
felhívása: 

Munkahely és munkakör megnevezése: 

– csecsemő és gyermekgyógyász 

– szakorvos vagy 

szakorvosjelölt. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemen szerzett diploma; 

– érvényes működési nyilvántartási igazolvány. 

Előny: 

– csecsemő és gyermekgyógyászat szakvizsga. 

A pályázathoz benyújtandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról ahhoz, hogy a pályázatot megismerhessék. 

Juttatások egyéb információk: 

– bérezés és lakás megbeszélés szerint; 

Az állás betöltésének időpontja: a pályázat elbírálását követően történik. 

Pályázatok benyújtása: dr. Fütő László főigazgató részére postai úton. 

Információ kérhető a 06 (36) 411-444/2213-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30. nap. 



*** 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatójának (7400 Kaposvár, Tallián Gyula 
u. 20–32.) pályázati felhívása: 

Munkahely és munkakör megjelölése: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház – 
Kaposvár Igazgatóság: orvosigazgató. 

Jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan időre, a vezetői megbízás határozott időre 
– 3 évre – történik. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony. 

Főbb feladatok: a Főigazgató közvetlen irányítása mellett a Somogy Megyei Kaposi Mór 
Oktató Kórházban nyújtott orvosi és intézeti gyógyszerészi tevékenység felügyelete és 
összehangolása, ennek keretében különösen a 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet 10. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatok ellátása a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti 
és Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröknek megfelelően. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– szakorvosi képesítés; 

– legalább 10 éves gyakorló orvosi tevékenység; 

– egészségügyi (szak)menedzseri, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési 
szakon szerzett képesítés, vagy mesterképzési szakon szerzett, okleveles egészségügyi 
menedzser (MSc) szakképzettség; 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat, munkaköri egészségügyi alkalmasság, magyar 
állampolgárság, vagyonnyilatkozat- tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: további szakvizsga, középfokú nyelvvizsga, 
orvosigazgatói vezetői – legalább 1–3 éves tapasztalat. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolását; 

– MOK tagsági igazolást; 

– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról; 

– orvosigazgatói feladatkör ellátására vonatkozó szakmai koncepciót; 



– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik; 

– érvényes erkölcsi bizonyítványt. 

A pályázat benyújtható: postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató 
Kórház címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.). 

Díjazás: a Kjt.-t figyelembe véve, megegyezés alapján kerül megállapításra. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 20. 

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően elbírálásra kerülnek, a 
munkakör 2014. április 1-jétől betölthető. 

Pályázattal kapcsolatban információt nyújt: Bankó Gabriella humánpolitikai osztályvezető 
(06-82) 501-300/1246-os telefonszámon. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Északi pólusának 
Belgyógyászati osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére jelentkezőt keres. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól. 

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

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-
ben meghatározott feladatok ellátása. 

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, belgyógyászat szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 



– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 28. 

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 történő megküldésével (4400 
Nyíregyháza, Szent István utca 68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 4/2014, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető 
főorvos. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal honlapján: 2014. február 15. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Északi pólusának 
Belgyógyászati osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére jelentkezőt keres. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 



A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich utca 
1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének 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, diplomás ápoló végzettség; 

– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;? 

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

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 28. 



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 történő megküldésével (4400 
Nyíregyháza, Szent István utca 68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 5/2014, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2014. február 10. 

*** 

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatójának (8000 
Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.) pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház belső 
ellenőrzési vezető. 

Munkakörrel kapcsolatos lényeges tudnivalók: 

– határozatlan idejű; 

– közalkalmazotti jogviszonyban; 

– határozott idejű vezetői megbízással. 

Pályázati feltételek: 

– a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-ában foglalt követelményeknek való megfelelés a 
nyilvántartásba vétel megtörténte az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § 
(4)–(5) bekezdése alapján; 

– mérlegképes könyvelői végzettség; 

– minimum 5 év szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség; 

– felhasználói szintű MS Office ismeret. 



Pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a bírálatban részt vevők megismerhetik a pályázatot. 

Juttatások és egyéb információk: 

– bérezés megállapodás szerint; 

– pályázat benyújtási határideje: 2014. március 26.; 

– www.kszk.gov.hu portálon való megjelenés 2014. március 5.; 

– az állás betölthető a pályázat elbírálását követően azonnal; 

– a pályázati eljárás lefolytatása az ide vonatkozó rendelet szerint történik; 

– érdeklődni Dr. Csernavölgyi István főigazgatónál lehet a (22) 535-500/1011-es 
telefonszámon; 

– a pályázat benyújtása Dr. Csernavölgyi István főigazgatóhoz. 

*** 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Markusovszky Egyetemi 
Oktatókórház Kórház Igazgatás orvosigazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti 
jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a fekvő- és 
járóbetegellátást végző intézmény orvos-szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, 
irányítása és ellenőrzése. További feladatait a Kórház SzMSz 2.6.1.7. pontja tartalmazza. 

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

Pályázati feltételek: 



– egyetem, orvosi egyetem, egészségügyi szakmenedzseri diploma; 

– szakmai tapasztalat – 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– vezetői tapasztalat – 5 év feletti vezetői tapasztalat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, orvos-közgazdász; 

– projektmenedzseri, minőségirányítási jártasságban 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– infekció kontrollban töltött gyakorlat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– eddigi jogviszony igazolások; 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai koncepció; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– motivációs levél; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez; 

– pályázati feltételként előírt vezetői gyakorlat igazolása. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2014. április 15. 
napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 7. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Nagy Lajos PhD nyújt, a 36 
(94) 515-501-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Markusovszky Egyetemi 
Oktatókórház címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/302-
1/2014., valamint a munkakör megnevezését: orvos-igazgató. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 14. 



A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.markusovszky.hu honlapon 
szerezhet. 

*** 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Markusovszky Egyetemi 
Oktatókórház Kórház Igazgatás ápolási igazgató (magasabb vezető) 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: Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: magas 
színvonalú járó- és fekvőbeteg ellátás ápolási feladatának felügyelete, összehangolása és 
irányítása. További feladatait a Kórház SzMSz 2.7.1.7. pontja tartalmazza, többek között 
feladata az intézményben végzendő egészségügyi ellátáshoz megfelelő képzettségű és 
létszámú szakdolgozó biztosítása. 

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló, intézetvezető, szakoktató – egészségügyi (szak)menedzseri 
képesítés; 

– szakmai tapasztalat – 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– vezetői tapasztalat – 5 év feletti vezetői tapasztalat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– legalább 900 aktív ágyas kórházban szerzett szakmai, vezetői gyakorlat, legalább 5 év feletti 
szakmai tapasztalat, 

– minőségügyi területen szerzett tapasztalat – 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– oktatás területén szerzett tapasztalat – 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– fekvőbeteg ágy melletti gyakorlat – 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– tudományos munka. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai végzetséget igazoló okiratok másolatai; 

– eddigi jogviszony igazolások; 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai koncepció; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– motivációs levél. 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez; 

– pályázati feltételként előírt vezetői gyakorlat igazolása. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2014. április 15. 
napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 7. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Nagy Lajos PhD nyújt, a 36 
(94) 515-501-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház címére történő 
megküldésével (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/302-1/2014., valamint a munkakör 
megnevezését: diplomás ápoló. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 14. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.markusovszky.hu honlapon 
szerezhet. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI ÉS 
ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (1033 Budapest, Fő tér 
3.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet 
Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálata (1032 Budapest, Gyenes u. 16.) teljes jogkörrel 
rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv intézményvezetői (magasabb vezetői) 
beosztás ellátására 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 



Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, a megbízás napjától 5 év időtartamra szól. 

A munkavégzés helye: 1032 Budapest, Gyenes u. 16. 

Az intézményvezető által ellátandó feladatok: a 7 telephellyel rendelkező Intézmény 
Alapító Okirat szerinti zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának, 
gazdálkodásának szervezése, vezetése és ellenőrzése, az intézmény közalkalmazottai felett a 
munkáltatói jogkör gyakorlása. 

Az Intézmény közfeladatai: a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM 
rendeletben és az iskolai egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben 
meghatározott feladatok ellátása. Nővédelem, várandós anyák gondozása, tanácsadás, 0–6 
éves korig gyermekgondozás. Oktatási intézményben védőnői feladatok ellátása, 
családgondozás. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet; 

– felsőfokú szakirányú iskolai végzettség, védőnői szakképesítés; 

– legalább öt év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, védőnői 
munkaterületen szerzett szakmai gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a 2007. évi CLII. törvény alapján a 
pályázat elnyerése esetén. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyéb szakirányú felsőfokú szakképesítés; 

– számítógép felhasználói szintű ismerete. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot; 

– iskolai végzettséget, képesítést és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító 
okiratok másolatát; 

– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléssel; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; 



– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatokat az eljárásban 
részt vevők megismerhetik; 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalma közölhető harmadik személlyel. 

Illetmény, juttatás: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 
alapján, valamint a magasabb vezetői pótlékra a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. számú 
melléklet I. 2/b. pontja az irányadó, egyéb juttatások Közalkalmazotti Szabályzat szerint. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a Kjt. 20/B. § (2) bekezdése 
értelmében magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörre nevezhető ki. A nyertes pályázó a határozott idejű magasabb vezetői megbízás 
mellett, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezést kap, védőnői munkakörbe. 

Álláshely betölthető: a pályázat elbírálásáról szóló képviselő-testületi határozatban 
meghatározott naptól (legkorábban 2014. április 1-jétől). 

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot egy példányban, írásban kell 
benyújtani személyesen a Bp. III. ker. Polgármesteri Hivatal Munkaügyi Osztályán (1033 
Budapest, Fő tér 3. I. em. 26.), vagy postai úton a 1300 Budapest, Pf. 102. címre. A borítékra 
kérjük ráírni: „Védőnői Szolgálat intézményvezetői pályázat”. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 11. 

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt: Dr. Gallóné Nagy Judit a Szociális 
Szolgáltató Főosztály vezetője a 437-8663-as telefonszámon. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidejének lejártát követő első 
képviselő-testületi ülés (várhatóan 2014. március 27.). A megbízásról – a 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak figyelembevételével – az Egészségügyi, Szociális és 
Lakásgazdálkodási Bizottság véleményét mérlegelve a Képviselő-testület dönt. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

– Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (személyügyi központ) internetes oldala, 2014. 
február 4.; 

– Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja – www.obuda.hu; 

– Óbuda Újság. 

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

*** 

A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete rektora pályázatot hirdet 
csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi állás betöltésére, valamint egészségügyi 
osztályvezetői tevékenység ellátására. 



A munkakör célja: az osztály működésének célja, hogy az intézetben nagy számban 
jelenlévő mozgásdiszfunkciós (cerebrális parézissel élő) gyermekek egészségügyi 
biztonságáról és számos betegségre való nagyobb hajlama miatti megelőzésről gondoskodjék 
folyamatos egészségügyi jelenlét biztosítása mellett. 

Feladatok: 

– az Egészségügyi Osztály vezetői feladatainak ellátása, szakmailag magas színvonalon 
történő, zavartalan működésének biztosítása, irányítása; 

– a mozgássérült gyermekek konduktív nevelésre való alkalmasságának biztosítása, 
betegségmegelőzés, gyermekgyógyászati állapotfelmérés, a jelentkező betegségek kezelése; 

– a csoportok konduktorai által jelzett aktuálisan beteg gyermekek vizsgálata, kezelésük 
beállítása és dokumentálása; 

– a felvett gyermekek belgyógyászati státuszának elkészítése, évenkénti állapot rögzítés; 

– kötelező védőoltások megszervezése és beadása, a szükséges dokumentációk, jelentések 
elkészítése; 

– a gyermekek étlapjának véleményezése; 

– a higiénés rendszabályok betartásának ellenőrzése. 

Követelmények: 

– csecsemő-gyermekgyógyász szakorvosi végzettség; 

– a munkakör betöltése teljes munkaidőben történik. 

Bérezés: a 2013. évi CXXVII. törvény által módosított 2003. évi LXXXIV. törvény 
mellékleteiben foglaltak alapján. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– tudományos és szakmai tevékenységek listáját; 

– szakképzettséget, végzettséget igazoló dokumentumokat; 

– idegennyelv-tudást tanúsító okirat másolatát; 

– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően és a 
Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete Szervezeti és Működési 
Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezők 
betekinthetnek. 



Előnyt jelent: 

– szakmai tapasztalat; 

– vezetői gyakorlat. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot és mellékleteit három példányban kell a 
Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete (MPANNI) Humánerőforrás 
Gazdálkodási Osztályára benyújtani. Cím: 1539 Budapest, Pf.: 683 

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MPANNI főállású gyermekgyógyász állására”. 

A pályázat benyújtási határideje: megjelenéstől számított 30 napon belül. 

A pályázat elbírálási határideje: a benyújtás határidejétől számított 30 nap. Az elbírálás 
eredményéről írásban tájékoztatjuk a pályázót. 

További információ: Dr. Kelemen Anna, főiskolai docens, Neurorehabilitációs tanszékvezető 
(e-mail cím: Kelemen.Anna@peto.hu). 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

A pályázatot meghirdető szerv neve, címe: XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója (1139 Budapest, Szegedi út 17.) 

Munkahely és munkakör megnevezése: reumatológus szakorvos. 

Feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség és szakorvosi vizsga. 

A pályázathoz csatolandó: 

– diploma és szakorvosi oklevél másolata; 

– erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi); 

– szakmai önéletrajz; 

– érvényes működési nyilvántartás másolata; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagát az annak elbírálásában részt vevők 
megismerhetik, illetve személyes adatait a pályázati elbírálással kapcsolatban kezelhetik. 

Juttatás, egyéb információ: 



Bérezés: megbeszélés szerint. 

Határidő: a megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázatot írásban, a társaság ügyvezető igazgatójának címzetten várjuk. 

Érdeklődni az orvosigazgatónál, Dr. Villányi Ferencnél a 452-4203-es telefonszámon lehet. 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 

A Keszthelyi Kórház (8360 Keszthely, Ady E. u. 2.) álláspályázatot hirdet az alábbi 
munkakörök betöltésére: 

belgyógyász szakorvos, 



sebész szakorvos, 

sürgősségi szakorvos 

közalkalmazotti, szabadfoglalkozású megbízási vagy közreműködői jogviszony keretében. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– szakmai önéletrajz; 

– orvosi diploma másolata; 

– szakvizsga másolat. 

A pályázat benyújtási határideje: 2014. április 15. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a Városi Kórház Keszthely (8360 Keszthely, 
Ady E. u 2.) címére. 

További információ: Vadon Viktória, Bérgazdálkodási és Munkaügyi osztályvezető, tel.: 
(83) 311-060/1112. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM 
KÖTÖTT 
VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. és 22/B. §-
aiban, a Munka Törvénykönyvéről (továbbiakban: Mt.) szóló 2012. évi I. törvényben, 
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. §-a alapján az Egészségügyi Intézmény (1154 Budapest, 
Rákos út 77/B) gazdasági igazgatói (gazdasági vezetői) álláshelyének munkaviszony 
keretében történő betöltésére. 

Munkáltató: a munkaviszony létesítése és megszüntetése, a díjazásának megállapítása 
tekintetében Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb 
munkáltatói jogok gyakorlására az Egészségügyi Intézmény főigazgatója jogosult. 

Munkakör: gazdasági igazgató. 

A jogviszony időtartama: 5 éves határozott idő, 3 hónapos próbaidő kikötésével. 

A munkakör betölthetőségének kezdő napja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója 
döntését követően, leghamarabb 2014. április 1. 



A gazdasági igazgató feladata: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és 
számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos 
jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

– a gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 11. §-ában rögzített feladatok 
ellátása, ezen belül: 

– a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása; 

– az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős 
irányítása; 

– az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával 
kapcsolatos feladatok ellátása; 

– az intézmény éves költségvetésének és az előírt féléves és év végi beszámolóinak, 
pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának 
biztosítása; 

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások 
érvényesítése. 

Munkabér: a gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint, az 
Egészségügyi Intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül 
megállapításra. 

Pályázati feltételek: 

– gyógyintézetek vezetőjének az Ávr. és az és vezető-helyetteseinek képesítési 
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 
eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

– szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (e vonatkozásban a közgazdasági (pénzügyi) 
felsőoktatásban alapképzésben szerezhető képesítéseket kell irányadónak tekinteni), vagy 
felsőfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű 
szakképesítés, valamint 

– legalább hároméves vezetői gyakorlat, mely alól – a gyógyintézetek vezetőjének és 
vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése 
érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 
5. § (2) bekezdése alapján – a fenntartó felmentést adhat; 

– szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a 
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, kivéve ha az Szt. 150. § (1) és (2) bekezdése 
szerinti feladatokat ellátó, a gazdasági vezető irányítása alatt álló alkalmazottak közül 
legalább egy rendelkezik az (1) bekezdés szerinti szakképesítéssel, szerepel az Szt. 151. § (3) 



bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító 
engedéllyel. 

Valamint: 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése 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 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 végzettségnek illetve képzettségnek, a nemzeti felsőoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek való megfelelésének 
igazolása); 

– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása [vezetői 
gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői (közép- vagy felsővezetői) gyakorlat egyaránt 
elfogadható, mely a vezetői beosztásra, valamint időtartamra történő hivatkozással kiadott 
munkáltatói igazolás hiteles másolatával igazolható]; 

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes, önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez; 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a 
döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához; 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő 
tárgyalásához. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3–5 éves 
gyakorlat; 

– egészségügyi menedzser végzettség; 



– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat; 

– széleskörű informatikai ismeretek; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi 
Közlönyben, az Egészségügyi Intézmény és az Önkormányzat honlapján. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat két – azonos szövegű és mellékletű – 
példányban, zárt borítékban kell benyújtani, 

postai úton Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat, 1153 Bp. Bocskai u. 1–3. címére, 

személyesen Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 1153 Bp. Bocskai u. 1–3., 
Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály fszt. 16. szobába. 

A borítékon az alábbiakat kérjük feltüntetni: 

„EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY GAZDASÁGI IGAZGATÓI PÁLYÁZAT”. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az intezmenyfelugyelet@bpxv.hu e-mail 
címen, vagy a 305-3251-es telefonszámon. 

A pályázat elbírálásának rendje és módja: 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 bizottság tagjai a Kjt. Vhr. 4. § (1) bekezdésében 
meghatározott személyek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázat benyújtási határidejét követő első képviselő-testületi ülés. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bpxv.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. 

 


