
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

 hatályos: 2014.04.15 – 

2014. EüK. 5. szám pályázati felhívás 2 

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. XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Kiemelt Hotelszolgálat I. profilvezető főorvos beosztás 
ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló 
vezetői megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: Kiemelt Hotelszolgálat I. szakmai 
munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltétel: 

– belgyógyász szakvizsga; 

– vezetői gyakorlat; 

– egészségi alkalmasság; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– VIP ellátásban szerzett gyakorlat. 

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 Hivatal (KIH) honlapján 
történő 2014. április 16-ai 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. 

*** 

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház parancsnokának pályázati 
felhívása a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Honvédkórház, II. sz. Sebészeti 
Osztály sebész szakorvos munkakör ellátására. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 
intézményekben történő végrehajtásról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 
kiíró pályázatot hirdet a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Honvédkórház, II. sz. 
Sebészeti Osztály szakorvos munkakörének ellátására az alábbi feltételekkel: 

A beosztáshoz tartozó feladatok: A II. sz. Sebészeti Osztály fekvőbeteg szakellátása, műtői 
tevékenység és ügyeleti feladatok ellátása. 

A munkakör közalkalmazottal tölthető be. 

Munkavégzés helye: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Honvédkórház, II. sz. 
Sebészeti Osztály 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109–111. 

A munkakör betöltésének várható ideje: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, magyar állampolgárság, 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– sebész szakorvosi képesítés, 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

Kompetencia: 

– csapatmunka, 

– konfliktuskezelés, jó kapcsolatteremtő készség, 



– önállóság, 

– empátia. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

– pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 

– a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok 
közjegyzővel hitelesített másolatait, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely legkésőbb a pályázó meghallgatásáig 
benyújtható, 

– a pályázati anyagot elektronikus adathordozón is kérjük megküldeni. 

A kinevezés időtartama: a pályázat elnyerése esetén határozatlan időtartamú közalkalmazotti 
jogviszony jön létre. 

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő. 

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

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: Dr. Lestár Béla Ph.D. osztályvezető 
főorvos 475-2623 telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának határideje: legkésőbb a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató 
és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő megjelenést követő 30. nap. 

A pályázat a KIH oldalán 2014. március 31-én jelenik meg és a pályázat beadási határidejét 
2014. április 30-val jelöljük meg. 

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, 
Honvédkórház, II. sz. Sebészeti Osztály szakorvos munkakörre” 

A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, 
Honvédkórház, Személyügyi és Munkaügyi Osztály, 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 

*** 

A Mátrai Gyógyintézet főigazgatója a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mátrai Gyógyintézetben szakorvosi munkakör 
határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben történő betöltésére. 

Munkavégzés helye: Heves Megye, 3233 Mátrai Gyógyintézet. 

Illetmény és juttatások: kiemelt bérezés. 



A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az Intézet gyógyító munkájában való részvétel, 
szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi tevékenység végzése a munkaköri leírásban 
foglaltak alapján. Aktívan részt vesz a rehabilitációs team munkájában. Az állás betölthető 
szabadfoglalkozásban vagy vállalkozásban is. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma és belgyógyász szakvizsga megléte; 

– az állásra pulmonológus vagy rehabilitációs szakvizsgával is lehet jelentkezni; 

– magyar nyelvtudás; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

Csatolandó dokumentumok: 

– OONY-ba történt felvétel és a MOK tagság igazolása; 

– végzettséget igazoló okiratok (egyszerű másolatban); 

– szabadfoglalkozásban, vagy vállalkozásban történő ellátás esetén erre jogosító dokumentum 
másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági (erkölcsi) bizonyítvány a büntetlen előéletről; 

– szakmai önéletrajz; 

– beleegyező nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagot 
megismerjék és a pályázat elbírálásához felhasználják. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A munkakör 90 napos próbaidővel tölthető be, igény esetén szolgálati elhelyezést biztosítunk. 

Az állásra pulmonológus vagy rehabilitációs szakvizsgával is lehet jelentkezni. 

Az állás betölthető szabadfoglalkozásban vagy vállalkozásban is. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 22. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

postai úton, a pályázatnak a Mátrai Gyógyintézet címére történő megküldésével (3233 
Mátraháza, Hrsz. 7151). Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: 474-1/2014/Mu, 
valamint a munkakör megnevezését: szakorvos. 



személyesen: Dr. Urbán László PhD, főigazgató, Heves megye, 3233 Mátraháza, Hrsz. 7151, 
Mátrai Gyógyintézet, adminisztrációs épület. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Urbán László PhD főigazgató 
nyújt, a 06 (37) 574-505-ös telefonszámon. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Déli pólusának 
Sebészeti Osztálya munkatársat keres osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

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

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, sebészet 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. május 9. 

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: 27/2014, 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. június 10. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2014. március 15. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Északi pólusának 
Rehabilitációs Központja munkatársat keres osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

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, mozgásszervi rehabilitáció szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, ortopédia szakvizsga; 

– 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. május 9. 

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: 36/2014, 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. június 10. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal honlapján: 2014. március 17. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Déli pólusának 
Sebészeti osztálya munkatársat keres osztályvezető ápoló munkakör betöltésére. 

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, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 
68. 

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: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– emelt szintű szakképesítés, intenzív terápiás szakasszisztens végzettség; 

– intenzív terápiás ágy melletti legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– 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. május 9. 

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: 28/2014, 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. június 10. 

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

*** 

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

Munkahely és munkakör: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Onkológiai 
Osztály osztályvezető főorvos. 

Munkakörrel kapcsolatos lényeges tudnivalók: 

– határozatlan idejű szakorvosi kinevezéssel; 

– közalkalmazotti jogviszonyban; 

– 5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással. 



Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– klinikai onkológia szakvizsga; 

– összetett, széleskörű rálátás az onkológia valamennyi területére; 

– minimum 5 év szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség. 

Előny jelent: 

– több éves vezetői gyakorlat; 

– tudományos fokozat. 

Pályázathoz csatolni kell: 

– 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. május 7. 

– www.kszk.gov.hu portálon való megjelenés 2014. április16. 

– az állás betölthető: 2014. június 1. 

– érdeklődni Dr. Reiber István orvosigazgatónál lehet a 06 (22) 535-683-as telefonszámon 

– a pályázat benyújtása Dr. Csernavölgyi István főigazgatóhoz történjen. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 



Az Országos Sportegészségügyi Intézet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Országos Sportegészségügyi Intézet 
Főigazgatóság orvosigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2019. május 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 48. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: vezetés a 
jogszabályban meghatározottak szerinti, magas színvonalú orvos szakmai munka tervezése, 
biztosítása, szervezése, ellenőrzése. 

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

Pályázati feltételek: 

– orvosi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, menedzseri/szakmenedzseri képesítés; 

– egészségügyi intézetben szerzett 10 év szakmai gyakorlat; 

– felsővezetőként 5 év vezetői tapasztalat; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési engedély; 

– érvényes MOK tagság; 

– társalgási szintű nyelvtudás; 

– kórházi és járóbeteg ellátási felsővezetői gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– operatív irányítási gyakorlat, rendszerszemléletű gondolkodás; 

– szakmai és érdekképviseleti gyakorlat; 

– kórházi orvosigazgatói gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– fényképes önéletrajz, részletes szakmai életút; 

– iskolai és szakmai végzettséget tanúsító okiratok másolata; 



– érvényes működési engedély; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes MOK tagság; 

– pályázatának tartalmaznia kell a vezetésre vonatkozó programot, szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzeléssel ; 

– felhatalmazás, hogy a pályázatot elbíráló bizottság tagjai a pályázati anyagba 
betekinthessenek; 

– nyilatkozat, hogy jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
eleget tesz 

– nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében részt vevő 
személyek megismerhetik. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Soós Ágnes főigazgató főorvos 
nyújt, a 06-1/4886-111-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

postai úton, a pályázatnak a Országos Sportegészségügyi Intézet címére történő 
megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2014, valamint a beosztás megnevezését: 
orvosigazgató, 

elektronikus úton Dr. Soós Ágnes főigazgató főorvos részére a foig@osei.hu e-mail címen 
keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.osei.hu; 

– www.kozigallas.gov.hu. 

*** 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § rendelkezései alapján 
pályázatot hirdet az Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ intézményvezetői 
(magasabb vezető) beosztása ellátására. 



A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2014. szeptember 1. 
napjától 2019. augusztus 31. napjáig szól, 4 hónap próbaidő kikötésével. 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 munkavégzés helye: 1173 Budapest, Gyökér utca 20. 

A munkakörbe tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az 
intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, 
gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai tekintetében, képviseli az 
intézményt, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 
jogszabály, kollektív szerződés, szabályzat nem utal más hatáskörébe. Az intézmény vezetője 
felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, felel továbbá a rendelkezésre álló 
költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 
biztosításáért, az intézmény által ellátott közfeladatok megszervezéséért és ellátásáért, az 
egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, a munkavállalói 
érdekképviseleti szervekkel és az intézmény által biztosított szolgáltatásokat igénybe 
vevőkkel való megfelelő együttműködésért, a szakmai etika normáinak betartásáért és 
betartatásáért. 

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

Pályázati feltételek: 

a) a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében: 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség, mesterképzési szakon szerzett 
egészségügyi menedzser szakképesítés (ez utóbbi feltétel alól felmentés adható a 13/2002. 
(III. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése illetve 4. §-a alapján), valamint legalább öt éves 
vezetői gyakorlat; 

– amennyiben a pályázó nem rendelkezik jelen pontban előírt képesítéssel, nyilatkozat 
csatolása szükséges arról, hogy a képesítést a jogszabályban meghatározott határidőn belül 
megszerzi, amennyiben ilyen irányú tanulmánya jelenleg folyamatban van, akkor az arról 
szóló igazolást kell a pályázati anyaghoz csatolni; 

b) az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete értelmében: 

– szociális munkás vagy szociálpedagógus vagy andragógus vagy okleveles szociális munkás 
vagy okleveles szociálpolitikus vagy okleveles egészségügyi szociális munkás vagy ápoló 
vagy gyógytornász-fizioterapeuta vagy okleveles rehabilitációs szakember vagy 
mentálhigiénikus vagy szociális menedzser vagy konduktor vagy gyógypedagógus végzettség 
vagy igazgatásszervező végzettség szociális igazgatás szakirányú végzettséggel 



vagy 

a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. Rész I./2./A. pontja értelmében: 

– orvos vagy pszichológus vagy pedagógus vagy intézetvezető vagy szakoktató vagy védőnő 
vagy felsőfokú szociális alapvégzettség vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA); 

c) a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében: 

– legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás vagy a közoktatás területén 
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 

A pályázónak az a)-c) pontok mindegyikében foglalt feltételeknek meg kell felelnie! 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– önkormányzati fenntartású intézmény vezetése során szerzett tapasztalat 

A pályázat tartalmi követelményei, a pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, 
igazolások: 

– a személyi adatokat tartalmazó valamint a szakmai és a vezetői gyakorlatot is igazoló 
részletes szakmai önéletrajz; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes program; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata; 

– a végzettségeket, szakképzettségeket igazoló oklevelek másolata; 

– a pályázati eljárással összefüggésben a pályázati anyagban foglalt személyes adatok 
kezeléséhez történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat; 

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (7) bekezdésének e) pontjában meghatározott 
nyilatkozat; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a pályázó kéri-e a Képviselő-
testület zárt ülésének tartását a döntés meghozatala során. 

Az intézményvezetői állás betölthetőségének várható időpontja és feltétele: az 
intézményvezetői állás 2014. szeptember 1. napjától tölthető be. 

Az intézményvezetőt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli az egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 6. § (2) bekezdése 
szerint. 



A pályázat benyújtásának határideje: a benyújtási határidő a pályázati felhívásnak a 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán (https://kozigallas.gov.hu) történt 
közzétételétől számított 45 nap: 2014. május 12. 

A pályázatok benyújtásának formája, helye illetve módja: 

– postai úton, a pályázatnak Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri 
Hivatal Polgármesteri Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport címre történő megküldésével 
(1173 Budapest, Pesti út 165.); 

– vagy személyesen a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Csoportján, ügyfélfogadási időben. 

A pályázatot papír alapon, lezárt borítékban, egy példányban, „Intézményvezetői pályázat – 
Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ” megjelöléssel kell benyújtani. A borítékon 
fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30. 

A pályázati kiírás elsődleges közzétételének helye, ideje: 

A https://kozigallas.gov.hu oldalon történt publikálás időpontja: 2014. március 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Budapest Főváros XVII. kerület 
Rákosmente Önkormányzatának honlapján (www.rakosmente.hu), a közzététel időpontja: 
2014. március 31. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.rakosmente.hu honlapon 
szerezhető. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pádár Gabriella csoportvezető nyújt a 
(06-1) 253-3335-ös telefonszámon. 

*** 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Városi Egészségügyi 
Központ magasabb vezetői állás betöltésére az alábbi tartalommal 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Közalkalmazotti jogviszony kezdete: 2014. július 1. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidős, heti 20 óra. 

A vezetői megbízás időtartama: 2014. július 1.–2019. június 30-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 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 szerződések megkötéséért. 

– Folyamatosan értékeli a szervezeti egységek és az intézmény tevékenységét, munkáját. 

A megbízás feltételei: 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés; 

– legalább ötéves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– 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/elek hitelesített fénymásolati 
példánya/ai, 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 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) 
honlapján történő megjelenéstől (2014. március 31.) 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. 

*** 

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház főigazgatója pályázatot hirdet osztályvezető főorvosi állás 
betöltésére, Intézetünk Bőrgyógyászati Osztályára. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/főorvos munkakörre 
és határozott idejű vezetői megbízásra szól. 

Pályázati feltételek: 

– bőrgyógyászat szakvizsga; 

– legalább tíz éves, a szakterületen szerzett gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkásság. 



Előnyt jelent: 

– allergológia és klinikai immunológia ráépített szakvizsga; 

– tudományos fokozat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– tudományos munkák, publikációk jegyzéke; 

– szakmai koncepció; 

– diploma másolata; 

– szakvizsga bizonyítványok másolata; 

– működési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– kamarai tagsági igazolás; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a 
pályázó ennek meglétéhez kötött munkakörben dolgozik; 

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

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

Feladat: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működtetése. 

Illetmény, juttatások: Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

Pályázati határidő: a megjelenést követő 30 nap. 

A pályázat benyújtása: Dr. Trombitás Zoltán főigazgató. 

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 nap. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

*** 

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház főigazgatója pályázatot hirdet osztályvezető főorvosi állás 
betöltésére, Intézetünk Krónikus Belgyógyászati Osztályára. 



A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/főorvos munkakörre 
és határozott idejű vezetői megbízásra szól. 

Pályázati feltételek: 

– belgyógyászat szakvizsga; 

– legalább tíz éves, belgyógyászati szakterületen szerzett gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkásság. 

Előnyt jelent: 

– Krónikus Belgyógyászati Osztályon szerezett tapasztalat; 

– tudományos fokozat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– tudományos munkák, publikációk jegyzéke; 

– szakmai koncepció; 

– diploma másolata; 

– szakvizsga bizonyítványok másolata; 

– működési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– kamarai tagsági igazolás; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a 
pályázó ennek meglétéhez kötött munkakörben dolgozik; 

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

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

Feladat: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működtetése. 

Illetmény, juttatások: Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

Pályázati határidő: a megjelenést követő 15 nap. 

A pályázat benyújtása: Dr. Trombitás Zoltán főigazgató. 



Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 nap. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

*** 

A Tolna Megyei Balassa János Kórház (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–7.) felvételt hirdet 
az Urológia osztályvezetői beosztás ellátására. 

Az osztályvezető beosztás ellátására vonatkozó megbízással egyidejűleg urológia szakorvosi 
munkakörbe kinevezhető. 

Munkaköri feladatok: 

– jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő 
munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók 
alapján. 

Megbízással ellátandó feladatok: 

– Urológiai osztály és a hozzá tartozó járóbeteg szakrendelés vezetése és orvos szakmai 
irányítása. 

Jelentkezés feltétele: 

– orvosi diploma; 

– urológus szakorvosi képesítés; 

– szakvizsga után legalább 5 éves gyakorlat. 

Előnyt jelent: 

– tudományos fokozat, vagy megszerzés vállalása 2 éven belül 

Jelentkezéshez csatolandó: 

– személyes adatok, részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok fénymásolata, 
vezetői koncepció, tudományos tevékenység jegyzéke, három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata, MOK tagság 
igazolása, érvényes működési nyilvántartásáról másolat, hozzájárulási nyilatkozat, hogy a 
jelentkezésben foglalt adatok közölhetők harmadik személlyel és a jelentkezésben foglalt 
személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Az állás a benyújtott pályázatok elbírálását követően, 2014. május 26. napjától betölthető. 
Bérezés és lakhatás támogatása megbeszélés szerint. 



Pályázati határidő: 2014. április 30. napja. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) 
portálján a pályázat publikálásra kerül 2014. március 25. napján. 

Jelentkezést a fenti címre, dr. Muth Lajos főigazgató részére lehet benyújtani. 

*** 

A Tolna Megyei Balassa János Kórház (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–7.) felvételt hirdet a 
Tüdőgyógyászat osztályvezetői beosztás ellátására. 

Az osztályvezető beosztás ellátására vonatkozó megbízással egyidejűleg tüdőgyógyász 
szakorvosi munkakörbe kinevezhető. 

Munkaköri feladatok: 

– jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő 
munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók 
alapján. 

Megbízással ellátandó feladatok: 

– Tüdőgyógyászati osztály és a hozzá tartozó járóbeteg szakrendelés vezetése és orvos 
szakmai irányítása. 

Jelentkezés feltétele: 

– orvosi diploma; 

– tüdőgyógyász szakorvosi képesítés; 

– szakvizsga után legalább 5 éves gyakorlat. 

Előnyt jelent: 

– tudományos fokozat, vagy megszerzés vállalása 2 éven belül 

Jelentkezéshez csatolandó: 

– személyes adatok, részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok fénymásolata, 
vezetői koncepció, tudományos tevékenység jegyzéke, három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata, MOK tagság 
igazolása, érvényes működési nyilvántartásáról másolat, hozzájárulási nyilatkozat, hogy a 
jelentkezésben foglalt adatok közölhetők harmadik személlyel és a jelentkezésben foglalt 
személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Az állás a benyújtott pályázatok elbírálását követően, 2014. május 26. napjától betölthető. 

Bérezés és lakhatás támogatása megbeszélés szerint. 



Pályázati határidő: 2014. április 30. napja. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) 
portálján a pályázat publikálásra kerül 2014. március 25. napján. 

Jelentkezést a fenti címre, dr. Muth Lajos főigazgató részére lehet benyújtani. 

*** 

A Tolna Megyei Balassa János Kórház (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–7.) felvételt hirdet a 
Reumatológia osztályvezetői beosztás ellátására. 

Az osztályvezető beosztás ellátására vonatkozó megbízással egyidejűleg reumatológia 
szakorvosi munkakörbe kinevezhető. 

Munkaköri feladatok: 

– jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő 
munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók 
alapján. 

Megbízással ellátandó feladatok: 

– Reumatológiai osztály és a hozzá tartozó járóbeteg szakrendelés vezetése és orvos szakmai 
irányítása. 

Jelentkezés feltétele: 

– orvosi diploma; 

– reumatológia szakorvosi képesítés; 

– szakvizsga után legalább 5 éves gyakorlat. 

Előnyt jelent: 

– tudományos fokozat, vagy megszerzés vállalása 2 éven belül 

Jelentkezéshez csatolandó: 

– személyes adatok, részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okiratok fénymásolata; 

– vezetői koncepció, tudományos tevékenység jegyzéke; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata; 

– MOK tagság igazolása; 



– érvényes működési nyilvántartásáról másolat, hozzájárulási nyilatkozat, hogy a 
jelentkezésben foglalt adatok közölhetők harmadik személlyel és a jelentkezésben foglalt 
személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Az állás a benyújtott pályázatok elbírálását követően, 2014. május 26. napjától betölthető. 

Bérezés és lakhatás támogatása megbeszélés szerint. 

Pályázati határidő: 2014. április 30. napja. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) 
portálján a pályázat publikálásra kerül 2014. március 25. napján. 

Jelentkezést a fenti címre, dr. Muth Lajos főigazgató részére lehet benyújtani. 

*** 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti 
jogviszonyban betölthető álláshelyre az alábbi területre: 

fizioterápiai osztályvezető főorvosi beosztásba, szakorvosi munkakör ellátása mellett. 

Pályázati feltétel: 

– fizioterápiai szakvizsga; 

– 10 éves szakorvosi gyakorlat; 

– 5 éves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– orvosi alkalmasság 

Bérezés: Kjt. illetve megegyezés szerint. 

Feladata: az osztály és a hozzá tartozó járóbeteg szakellátás munkájának vezetése, szervezése 
és irányítása. 

A jelentkezéshez csatolandók: 

– részletes szakmai önéletrajz, személyes adatok; 

– vezetői koncepció; 

– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat; 

– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 

– OONYI könyv másolata; 



– MOK tagság igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi); 

– előadások, publikációk listája; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2014. május 10. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 60 napon belül. 

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 

A pályázati felhívás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján is megtekinthető 
2014. április 1-jétől. 

A pályázati anyagot a Főigazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, 
önéletrajzzal együtt) Dr. Lőke János főigazgatóhoz kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa 
György út 77.). Telefon: (06-34) 515-444. 

A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat osztályvezető főorvosi álláshelyre” 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 

nőgyógyász szakorvos 

ortopéd szakorvos 

reumatológus szakorvos 

pszichiáter szakorvos 

munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek 

– orvostudományi egyetem; 

– szakirányú szakorvosi végzettség, érvényes működési engedély; 

– igazolás OONY-ba vételről, kamarai tagságról, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– további szakképesítés, szakrendelőben szerzett tapasztalat. 

Foglalkoztatás jellege: teljes vagy részmunkaidő. 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnali kezdéssel. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Király Ferenc orvo-igazgató 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 u. 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 
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, idegen nyelv 
ismerete 

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. 



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: 2014. május 26. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. május 29. 

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. 

*** 

Péterfy Sándor Utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ orvosigazgatója pályázatot 
hirdet az Intézet Klinikai Toxikológiai Osztály szakorvosi állására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Munkavégzés helye: 1074 Budapest, Alsó erdősor 7. 

Illetménye: megállapodás alapján. 

Pályázati feltételek: 

– szakirányú szakképesítés; 

– szakvizsga előtt álló. 



Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– belgyógyászat szakvizsga; 

– oxiológiai szakvizsga; 

– sürgősségi orvostan szakvizsga. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: Közlönyben történő megjelenést követő 15 nap. 

A pályázat benyújtásának módja: Dr. Szokoly Miklós (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 
8–20.) orvig@peterfykh.hu. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal (KIH) honlapján: 2014. március 17. 

*** 

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat iskolaorvos 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 1082 Budapest, Auróra utca 22–28. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a kerület általános- és középfokú oktatási 
intézményeiben nappali képzésben részesülő tanulók gyógyító-megelőző egészségügyi 
alapellátása, iskolaegészségügyi szolgálat keretében. 

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, gyermekgyógyász/ iskolaorvosi szakvizsga; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megtekinthetik; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; 



– érvényes MOK kártya másolata; 

– EEKH által kiadott érvényes működési kártya másolata. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Lászlóné nyújt, a 06 (1) 
3336-730/194-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat címére történő 
megküldésével (1082 Budapest, Auróra utca 22–28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/9/2014 , valamint a munkakör 
megnevezését: iskolaorvos. 

vagy elektronikus úton Dr. Bakó Erika orvosigazgató részére az 
orvosigazgatosag@jeszrend.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az írásbeli pályázatuk alapján kiválasztott pályázók a szakmai vezetővel személyes 
beszélgetésen vesznek részt.  
A pályázat nyerteséről a szakmai vezető javaslata alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója 
dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.jeszrend.hu. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Az állás betöltéséhez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges. 

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, 
megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati anyagok az Intézmény 
Humánpolitikai Osztályán átvehetőek. 

Amennyiben a pályázatok kilencven napon belül nem kerülnek átvételre, azok a törvényi 
rendelkezés alapján megsemmisítésre kerülnek. 

*** 

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat házi 
gyermekorvos munkakör betöltésére. 



A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 1082 Budapest, Budapest, Auróra utca 22–28. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: házi gyermekorvosi 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, csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megtekinthetik; 

– EEKH által kiadott érvényes működési kártya másolata; 

– érvényes MOK kártya másolata . 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bakó Erika orvosigazgató 
nyújt, a 06 (20) 281-7790-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat címére történő 
megküldésével (1082 Budapest, Auróra utca 22–28.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/8/2014 , valamint a munkakör 
megnevezését: házi gyermekorvos. 

vagy elektronikus úton orvosigazgatosag@jeszrend.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az írásbeli pályázatuk alapján kiválasztott 
pályázók a szakmai vezetővel személyes beszélgetésen vesznek részt. A pályázat nyerteséről 
a szakmai vezető javaslata alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.jeszrend.hu. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az állás betöltéséhez – 3 
hónapnál nem régebbi – erkölcsi bizonyítvány szükséges. 

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, 
megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati anyagok az Intézmény 
Humánpolitikai Osztályán átvehetőek. 

Amennyiben a pályázatok 90 napon belül nem kerülnek átvételre, azok a törvényi rendelkezés 
alapján megsemmisítésre kerülnek. 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Madaras község 
fogorvosi körzetének vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő 
betöltésére, az alábbiak szerint: 

Munkakör megnevezése: fogorvos. 

Munkavégzés helye: 6456 Madaras, Nagyboldogasszony u. 2. 

Pályázati feltételek: 

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM, 
rendeletben, valamint a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség. 

A pályázathoz csatolandó: 

– orvosi diplomát és szakirányú végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 naptári nap 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 15 nap. 

Az álláshely a Képviselő-testület döntését követő 3 hónap után tölthető be. 



A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt, melyben a felek 
rögzítik a működési feltételeket. 

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: 

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. A 
pályázattal kapcsolatban Juhász István polgármester ad felvilágosítást, a 79/558-001-es 
telefonszámon. 

*** 

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Madaras község I. 
számú vegyes háziorvosi körzetének vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel 
történő betöltésére, az alábbiak szerint: 

Munkakör megnevezése: háziorvos. 

Munkavégzés helye: 6456 Madaras, Nagyboldogasszony u. 2. 

Pályázati feltételek: 

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendelet, valamint a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség. 

A pályázathoz csatolandó: 

– orvosi diplomát és szakirányú végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 15 nap. 

Az álláshely a Képviselő-testület döntését követően 3 hónap után tölthető be. 

A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt, melyben a felek 
rögzítik a működési feltételeket. 

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: 

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. A 
pályázattal kapcsolatban Juhász István polgármester ad felvilágosítást, a 79/558-001-es 
telefonszámon. 



Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

A Gróf Tisza István Kórház (4100 Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1.) pályázati felhívása. 

Munkakör: ideggyógyász szakorvos-jelölt. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: jogszabályban meghatározott és a szakmai 
kompetenciának megfelelő munkavégzés, a munkaköri leírás, szakmai protokollok, 
irányelvek alapján. 

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

Pályázati feltételek: orvostudományi egyetemi végzettség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– orvosi diploma; 

– érvényes működési nyilvántartási igazolvány; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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

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

Az álláshely betöltésére kiírt pályázat a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) 
honlapján 2014. március 24-én jelenik meg. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 25. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Gróf Tisza István Kórház 
címére (4100 Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/73/2014., valamint a 
munkakör megnevezését: ideggyógyász szakorvos-jelölt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Gróf Tisza István Kórház honlapja 
(www.berettyokorhaz.hu), 2014. március 26. 

*** 

A Gróf Tisza István Kórház (4100 Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1.) pályázati felhívása. 

Munkakör: ideggyógyász szakorvos. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: jogszabályban meghatározott és a szakmai 
kompetenciának megfelelő munkavégzés, a munkaköri leírás, szakmai protokollok, 
irányelvek alapján. 

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

Pályázati feltételek: orvostudományi egyetemi végzettség, ideggyógyász szakvizsga. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– orvosi diploma; 

– ideggyógyász szakvizsga bizonyítvány; 

– érvényes működési nyilvántartási igazolvány; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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

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



Az álláshely betöltésére kiírt pályázat a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) 
honlapján 2014. március 24-én jelenik meg. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 18. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Gróf Tisza István Kórház 
címére (4100 Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/72/2014., valamint a 
munkaköri megnevezését: ideggyógyász szakorvos. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Gróf Tisza István Kórház honlapja 
(www.berettyokorhaz.hu), 2014. március 26. 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti 
jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre: 

Fekvőbeteg Osztályra: 

tüdőgyógyász, belgyógyász, nephrologus, gasztroenterológus, haematologus, fül-orr-gégész, 
pszichiáter szakorvosok, vagy rezidensek részére. 

Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: 

radiológus, izotóp diagnosztikai szakvizsgával rendelkező szakorvos részére. 

A közeljövőben kialakításra kerülő Sürgősségi Osztályra: 

oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos, vagy olyan szakorvos részére, aki elhivatottságot 
érez a szakma elsajátítása iránt. 

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: 2014. május 10. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati felhívás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján is megtekinthető 
2014. március 15.-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 

Pest megye 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) az I. számú 
felnőtt fogászati körzet (Szentgotthárd, Hunyadi u. 18.) betöltésére fogorvosi állást hirdet. 



Vállalkozói formában, területi ellátási kötelezettséggel, praxisjog megszerzéssel. 

Igény esetén szolgálati lakás biztosított. 

Szakképesítésre vonatkozóan a 2000 évi II. törvény, a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, 
valamint a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte. 

Csatolandó: 

– részletes szakmai pályafutást is tartalmazó önéletrajz; 

– orvosi diplomát és szakirányú végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– egészségügyi alkalmasság, praxisjog megszerzésére jogosultság igazolása. 

Határidő: a megjelenéstől számított 30 naptári nap. 

Az elbírálás a határidő lejáratát követő 30 nap. 

Az állás elbírálást követően betölthető. 

A pályázatok benyújtása Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Huszár 
Gábor polgármester (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. ) részére. Felvilágosítás: Dr. 
Gábor László 06 (94) 553-021. 

Veszprém megye 

Zala megye 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM 
KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

A Mohácsi Kórház pályázatot hirdet a műszaki osztály vezetésére szóló beosztás ellátására. 
A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján csak az kaphat vezetői megbízást, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető. 

A közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidőre, határozatlan időtartamra szól. 

A vezetői megbízás 5 éves határozott időre szól. 

Feladatok: 

– a műszaki osztály irányítása, felügyelete és ellenőrzése; 



– az intézmény üzemfenntartási, épület-fenntartási, műszer- és eszközgazdálkodási, 
energetikai feladatainak szervezése és irányítása; 

– a Kórház biztonságos üzemének, az épületek, az épületgépészeti berendezések, orvos- és 
kórháztechnikai berendezések állapotának ellenőrzése, karbantartása, javítása; 

– az üzemfenntartás keretén belül karbantartási terv készítése; 

– érintésvédelmi, tűzvédelmi, szabványossági és villámvédelmi, biztonságtechnikai 
ellenőrzések megszervezése; 

– a beruházások előkészítésében, lebonyolításában, és üzembe helyezésében részvétel; 

– az orvosi gázellátó rendszer megfelelő állapotának, biztonságos működésének, 
karbantartásának biztosítása; 

– a hatáskörébe tartozó csoportok illetve dolgozók munkájának megszervezése, irányítása, 
koordinálása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) szabályai, valamint a Kórház vezetőségével folytatott egyeztetések 
szerint. 

Pályázati feltételek: 

– középiskolai/gimnáziumi érettségi, műszaki szakközépiskola; 

– üzem-, épületfenntartás, műszer-és eszközgazdálkodás, energetika területén szerzett 
legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– technikum, technikusi végzettség; 

– angol vagy német nyelvből középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű 
nyelvtudás; 

– szervezési és legalább 1–3 év vezetői tapasztalat; 

– logisztikai területen szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat. 

– pályázati és közbeszerzési eljárásban szerzett jártasság. 

A pályázathoz csatolandó: 



– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai, 

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

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2014. május 19. 

Pályázati benyújtásának határideje: 2014. május 7. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Kórház címére, 
Engert Ferenc gazdasági igazgató nevére történő megküldésével (7700 Mohács, Szepessy tér 
7.) vagy e-mailben a gazdig@mohacskorhaz.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon illetve az e-
mailben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37-9/2014, valamint a 
pályázat megnevezését: műszaki osztály vezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. 20/A. §-ában, továbbá a Kjt. egészségügyi 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben 
foglaltaknak megfelelően. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 16. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Központi Személyügyi Portál – kozigallas.gov.hu – 2014. március 24. 

Mohácsi Kórház hivatalos honlapján – www.mohacskorhaz.hu. 

 


