
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra  

hatályos: 2014.10.08 – 

2014. EüK. 14. szám pályázati felhívás 

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 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rendelőintézet (9400 Sopron, Győri út 15.) pályázatot 

hirdet Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály osztályvezető főorvosi 

állására. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, főorvosi/szakorvosi 

munkakörre történik. 

Az osztályvezető főorvosi megbízás határozott időre, öt évre szól. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Győri u. 15. 

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

Feladata a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály és járóbeteg szakellátás 

munkájának megszervezése és zavartalan működésének biztosítása. Orvosi és szervezési 

tevékenység ellátása, továbbá a dokumentációs és jelentési kötelezettséggel járó feladatok 

ellátása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény 

rendelkezései alapján illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– szakirányú szakképesítés; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos fokozat; 

– idegen nyelvismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– szakmai, vezetői elképzelések; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes működési nyilvántartás másolata; 

– publikációs jegyzékek; 

– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, amelybe hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a 

pályázati anyagot megismerhetik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: a KIH honlapján való megjelenést követő 30. nap, 

2014. november 7.A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi László 

mb. főigazgató nyújt, a 06 (99) 514-243-as, illetve Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet 

igazgatási főosztályvezető a 06 (99) 514-398-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 

Rehabilitációs Intézet címére 6 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, 

Győri u. 15.). 

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

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– Kórház honlapján: www.sopronkorhaz.hu; 

– KIH honlapján; 

– GYEMSZI honlapján. 

*** 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.) a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 

hirdet Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Epidemiológiai és Kórházhigiénés Osztály 

kórházhigiénés főorvos munkakör betöltésére. 



A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

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

kórházhigiénés főorvosi tevékenység ellátása teljes munkaidőben. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, kórházhigiénés szakorvosi képesítés vagy ráképzés vállalása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány); 

– működési nyilvántartás igazolása; 

– szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók véleményezzék és 

megismerjék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 31. 

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: 1620-

0/2014, valamint a munkakör megnevezését: „kórházhigiénés főorvos”. Személyesen: Dr. 

Káldy Zoltán orvosigazgató, Vas megye 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 23. 

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

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

szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. szeptember 22. 



A pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH). A pályázati 

kiírás a munkáltató által az KIH részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 

tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

*** 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.) a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 

hirdet Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Patológiai Osztály patológiai szakorvos, 

szakorvos-jelölt munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: patológiai orvosi tevékenység ellátása teljes 

munkaidőben. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, patológiai szakorvosi képesítés vagy ráképzés vállalása vagy szakképzés vállalása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány); 

– működési nyilvántartás igazolása; 

– szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók véleményezzék és 

megismerjék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 31. 

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/1620-

0/2014., valamint a munkakör megnevezését: „patológiai szakorvos, szakorvos-jelölt”. 



Elektronikus úton: dr. Káldy Zoltán orvosigazgató részére a kaldy.zoltan@markusovszky.hu 

e-mail címen keresztül. Személyesen: dr. Káldy Zoltán orvosigazgató, Vas megye 9700 

Szombathely, Markusovszky utca 5. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 23. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.markusovszky.hu – 2014. 

szeptember 22. 

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

szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. szeptember 22. 

A pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH). A pályázati 

kiírás a munkáltató által az KIH részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 

tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

*** 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 

Pszichiátriai Osztály pszichiáter szakorvos, szakorvos-jelölt munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: pszichiátriai orvosi tevékenység ellátása teljes 

munkaidőben. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, pszichiáter szakorvosi képesítés vagy ráképzés vállalása vagy szakképzés 

vállalása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány); 

– működési nyilvántartás igazolása; 

– szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 



– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók véleményezzék és 

megismerjék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 31. 

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/1620-

0/2014., valamint a munkakör megnevezését: „pszichiáter szakorvos, szakorvos-jelölt”. 

Személyesen: dr. Káldy Zoltán orvosigazgató, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky 

utca 5. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 23. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.markusovszky.hu – 2014. szeptember 22. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.markusovszky.hu honlapon 

szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. szeptember 22. 

A pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH). A pályázati 

kiírás a munkáltató által az KIH részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 

tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

A Magyar Imre Kórház főigazgatója (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) pályázatit hirdet Krónikus 

Belgyógyászati Osztályra szakorvosi munkakörre, osztályvezetői megbízással az alábbi 

feltételekkel: 

– belgyógyászati vagy belgyógyászati jellegű szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

Az állás a sikeres pályázat elbírálását követően betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 30. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata; 



– hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– krónikus belgyógyászati osztályra vonatkozó vezetői elképzelések; 

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, valamint a bírálatban részt vevők 

megismerjék és véleményezzék. 

A pályázat benyújtása: dr. Nyári Ildikó főigazgatónak postai úton – 8400 Ajka, Korányi F. 

u. 1. címre – vagy személyesen előre egyeztetett időpontban a 06 (88) 521-824-es 

telefonszámon. 

*** 

Az Uzsoki utcai Kórház főigazgatója (1145 Budapest, Uzsoki utca 29–41.) a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Fül-Orr-gégészeti (Fej-Nyak Sebészeti) Osztály osztályvezető főorvos beosztás 

ellátására. 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (főorvosi 

munkakör) 4 hónapos próbaidővel, a vezetői megbízás határozott ideig, 5 évre szól. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős. 

A munkavégzés helye: az intézmény Fül-Orr-gégészeti (Fej-Nyak Sebészeti) Osztályán 

(1145 Budapest, Uzsoki u. 29–41.). 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a fül-orr-gégészeti (fej-nyak sebészeti) osztály 

orvos-szakmai vezetése, irányítása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– fül-orr-gégészeti szakvizsga; 

– szakvizsga megszerzésétől számított 10 éves szakmai gyakorlat; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent: 

– foniátria vagy audiológiai szakvizsga; 

– tumor sebészeti gyakorlat; 



– tudományos fokozat; 

– vezetői gyakorlat. 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– OONYI igazolás másolata; 

– érvényes működési nyilvántartás; 

– MOK tagság igazolása; 

– szakmai vezetési elképzelés; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 30. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 30. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. január 1. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton: Uzsoki Utcai Kórház Dr. Ficzere Andrea 

főigazgató (1145 Budapest, Uzsoki u. 29–41.). Elektronikus úton: foigazgatosag@uzsoki.hu. 

A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

110/HUM/Áp/2014., valamint a beosztás megnevezését: „fül-orr-gégészeti (fej-nyak 

sebészeti) osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. előírásai szerint. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: a szolgáltató központ honlapján: 

www.kozigallas.hu 

a kórház honlapján: www.uzsoki.hu. 

*** 

Az Uzsoki utcai Kórház (1145 Budapest, Uzsoki utca 29–41.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet tüdőgondozó 

vezető főorvos beosztás ellátására. 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (főorvosi 

munkakör) 4 hónapos próbaidővel, a vezetői megbízás határozott ideig, 5 évre szól. 



A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős. 

A munkavégzés helye: az intézmény Tüdőgondozójában (1145 Budapest, Amerikai út 50.). 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a a Tüdőgondozó orvos-szakmai vezetése, 

irányítása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– tüdőgyógyászi szakvizsga; 

– szakvizsga megszerzésétől számított 10 éves szakmai gyakorlat; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent: 

– klinikai immunológia és allergológiai szakvizsga; 

– tudományos fokozat; 

– vezetői gyakorlat. 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– OONYI igazolás másolata; 

– érvényes működési nyilvántartás; 

– MOK tagság igazolása; 

– szakmai vezetési elképzelés; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 30. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 30. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. január 1. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton: Uzsoki Utcai Kórház Dr. Ficzere Andrea 

főigazgató (1145 Budapest, Uzsoki u. 29–41.). Elektronikus úton: foigazgatosag@uzsoki.hu. 

A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

111/HUM/Áp/2014., valamint a beosztás megnevezését: „Tüdőgondozó vezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. előírásai szerint. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: a szolgáltató központ honlapján: 

www.kozigallas.hu 

a kórház honlapján: www.uzsoki.hu. 

*** 

Szakorvosi Rendelőintézet Monor főigazgatója (2200 Monor, Balassa B. u. 1.) a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 

hirdet orvosigazgatói munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 

– teljes munkaidő, amennyiben a pályázó az alábbi szakorvosi képesítések valamelyikével 

rendelkezik: sebészet, traumatológia, bőrgyógyászat, radiológia; 

– legalább heti 15 órás részmunkaidő, amennyiben a pályázó az alábbi szakorvosi képesítések 

valamelyikével rendelkezik: fentiekben felsorolt szakmák, illetve reumatológia, szülészet-

nőgyógyászat, kardiológia; 

– egyéb, a rendelőintézetben engedélyezett szakmákban való szakképesítés sem kizáró ok, 

azonban a pályázat elbírálásánál előnyt élveznek a következő szakmák szakorvosai: sebészet, 

traumatológia, kardiológia, bőrgyógyászat. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 éves határozott időre, 2014. november 

1-jétől–2019. október 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 2200 Monor, Balassa B. u. 1. 

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

jogszabályok alapján a főigazgató helyetteseként, annak távollétében az orvosigazgató vezeti 

az intézményt, felelős az intézmény szakszerű, törvényes működéséért és takarékos 

gazdálkodásáért. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai (gyógyító, 

gyógyító-megelőző munka) működését, a folyamatos betegellátás biztosítását, a szakmai 

tevékenységek összehangolását. Kapcsolatot tart az alapellátás orvosaival, illetve részt vesz 

más, ellenőrzésre, felügyeletre jogosult szervekkel történő kapcsolattartásban. A főigazgató 



helyetteseként, annak távollétében gyakorolja a munkáltatói jogokat, biztosítja az intézmény 

működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve az egészségügyi tevékenység végzésének 

egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

a) orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, valamint legalább öt év 

gyakorló orvosi tevékenység; 

b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési 

szakon szerzett képesítéssel vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítéssel, valamint; 

c) legalább hároméves vezetői gyakorlattal rendelkezik; 

d) büntetlen előélet. 

A b) és c) pontban szereplő feltételek alól a főigazgató javaslatára a fenntartó felmentést 

adhat, ha a pályázó (jelölt) a (szak)menedzseri képzésben részt vesz, vagy vállalja a 

képesítésnek – a kinevezés (megbízás) adásától számított – öt éven belül történő 

megszerzését. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló okiratok másolata, (kinevezés esetén az eredeti okmányok bemutatása 

szükséges!); 

– öt évre szóló vezetési program és fejlesztési elképzelések kifejtése; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat, hogy az illető nem áll etikai, vagy fegyelmi eljárás, vagy elmarasztaló döntés 

hatálya alatt, 

– MOK tagsági igazolás; 

– orvos működési nyilvántartás érvényességéről szóló határozat, 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. tv. 5. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti határidőben vagyonnyilatkozatot tesz. 



A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2014. november 1. 

napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: Dr. Csernus Zoltán főigazgatónak címezve. 

– postai úton, vagy személyesen: Szakorvosi Rendelőintézet Monor, 2200 Monor, Balassa B. 

u. 1. 

– e-mail-ben:foigazgato.monor@gmail.com, monoreu@monornet.hu. 

Előzetes érdeklődés esetén időpont egyeztetés a fenti e-mail elérhetőségeken lehetséges. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 31. 

A főigazgató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) közigazgatási állásportálján történő közzététel 

napja: 2014. szeptember 8. 

*** 

Nagyatádi Kórház főigazgatója (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 1.) pályázatot 

hirdet Mozgásszervi rehabilitáció osztályvezető főorvos (munkakör: szakorvos) állás 

betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, érvényes működési nyilvántartás; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság; 

– orvosi diploma; 

– szakirányú szakképesítés, 5 év feletti szakorvosi gyakorlat; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolás; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolás; 

– orvosi diploma; 

– szakorvosi szakképesítés(ek); 

– részletes személyes és szakmai önéletrajz; 



– motivációs levél, nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat 

elbírálásában részt vevők a pályázati anyagok megismerhetik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul. 

Bérezés: megegyezés szerint, egyéb juttatás: igény felmerülése esetén szolgálati lakás 

biztosítása. 

Az állás határozatlan időre szól, a vezetői megbízás 5 évre szól. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 21, 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 20. 

Az állás betöltésének várható ideje: 2014. december 1. 

A pályázatok beérkezését követően a munkáltató a pályázót személyesen meghallgatja, 

továbbá a pályázati anyag a Kjt. egészségügyi ágazatban történő végrehajtására kiadott 

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a szerint kerül elbírálásra. A vezetői beosztás 

ellátására megbízást csak az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, 

vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

Pályázatok benyújtása postai úton (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 1.) vagy 

személyesen az intézet Bér- és Munkaügyi Osztályára. A borítékon fel kell tüntetni 

„9/1208/2014” számot, valamint a „Mozgásszervi rehabilitáció szakorvos/osztályvezető 

főorvos” megjelölést. 

*** 

Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2–8.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kanizsai 

Dorottya Kórház Traumatológia Osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2014.november 1-

jétől–2019. december 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Szekeres József út 2–8. 

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

Traumatológiai Osztály felelős vezetőjeként a baleseti fekvő- és járóbeteg ellátás 

orvosszakmai tevékenységének szervezése és irányítása, zavartalan működtetése. Feladatait 

munkaköri leírása tartalmazza, azokat szakmai protokollok, módszertani útmutatók alapján 

látja el. Gyakorolja mindazon vezetői jogokat, melyeket az intézmény SZMSZ-e, valamint a 

vonatkozó jogszabályok biztosítanak számára. 



A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban traumatológiai szakorvosi 

munkakörre és 5 évig terjedő határozott idejű vezetői megbízásra szól. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– traumatológia, sebész szakorvosi szakképesítés; 

– traumatológia területén megszerzett legalább 10 éves szakorvosi szakmai tapasztalat; 

– büntetlen előélet; 

– orvosi kamarai tagság; 

– tudományos munkásság, 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– 10 év vezetői tapasztalat; 

– nyelvismeret. 

Elvárt kompetenciák: 

– kiváló szintű vezetői, kommunikációs, problémamegoldó készség, terhelhetőség, 

rugalmasság, rendszerszemlélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma; 

– szakvizsgát igazoló dokumentum másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó 

ennek meglétéhez kötött munkakörben dolgozik; 

– szakmai és személyi önéletrajz; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan, műtéti kimutatás, működési 

nyilvántartás megújításáról szóló határozat; 

– OONYI-ba vétel másolata; 

– orvosi kamarai tagság igazolása; 



– előadások, publikációk listája; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás 2014. november 1-jétől tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Brünner Szilveszter főigazgató 

nyújt, a 06 (93) 502-090-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kanizsai Dorottya Kórház 

címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Szekeres József út 2–8.). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MUNK 173/1/2014, 

valamint a beosztás megnevezését: „osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben 

foglaltak alapján történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 22. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.nkkorhaz.hu – 2014. szeptember 16.; 

– www.gyemszi.hu – 2014.szeptember 16.; 

– kozigállás.gov.hu – 2014.szeptember 16. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Az állás a pályázat elbírálása és a szakmai kollégium véleményezése után tölthető be. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nkkorhaz.hu honlapon szerezhet. 

*** 

A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézet Szakrendelő főigazgatója (8500 Pápa, 

Jókai u. 5–9.) pályázatot hirdet anaesthesiológiai és intenzív osztályvezető főorvosi állásra, 

közalkalmazotti jogviszonyban. 

Pályázati feltételek: 

– aneszteziológiai-intenzív terápiás szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat. 



A pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz; 

– szakmai pályafutás, tudományos publikációk jegyzéke és a megpályázott állással 

kapcsolatos vezetői elképzelések; 

– orvosi diploma; 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését 

igazoló okirat másolata; 

– OONY-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás; 

– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogáról; 

A pályázat benyújtása a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül. 

Érdeklődni lehet: dr. Vörös Ibolya főigazgatónál (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.). T.: 06 (89) 514-

002. 

*** 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes főigazgatója (6601 Szentes, Sima 

Ferenc u. 44–58.) pályázatot hirdet orvosigazgatói beosztás ellátására. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés; 

– legalább öt év gyakorló orvosi tevékenység; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés; 

– legalább tíz éves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– orvosigazgatói beosztásban szerzett tapasztalat. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 



– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 

– rövid szakmai (vezetői) programot; 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

Egyéb információ: bérezés megegyezés szerint. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. október 8. 

Határidő: a KIH honlapján történő megjelenést követő 30 nap 

Az állás 2014. december 1-jétől tölthető be. 

A pályázat benyújtása: dr. Kalmár Mihály főigazgatóhoz, 6600 Szentes, Sima F. u. 44–58. 

*** 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes főigazgatója (6601 Szentes, Sima 

Ferenc u. 44–58.) pályázatot hirdet ápolási igazgatói beosztás ellátására. 

Pályázati feltételek: 

– egészségügyi főiskolai v. egyetemi oklevél (diplomás ápolói v. intézetvezetői v. szakoktatói 

szakon); 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett képesítés; 

– legalább három éves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajzot; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

– végzettségeket tanúsító okiratok másolatát; 

– rövid szakmai (vezetői) programot; 

– nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról. 

Egyéb információ: bérezés megegyezés szerint. 



A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. október 8. 

Határidő: a KIH honlapján történő megjelenést követő 30 nap. 

Az állás 2014. december 1-jétől tölthető be. 

A pályázat benyújtása: dr. Kalmár Mihály főigazgatóhoz, 6600 Szentes, Sima F. u. 44–58. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat orvosigazgatója (1074 Budapest, Csengery u. 25.) a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 

hirdet: gyermekfogász szakorvos munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi egyetem, fogász, gyermekfogász 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: 

– gyermekfogászati járóbeteg szakellátáson szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: ifjúsági és gyermekfogászati feladatok ellátása. 

A munkavégzés helye: 1067 Budapest, Teréz körút 27. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, vagy részmunkaidő. 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– részletes szakmai önéletrajz; 



– végzettség(ek)et igazoló okirat(ok) másolata; 

– érvényes működési engedély igazolása; 

– érvényes kamarai tagság igazolása; 

– 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. október 27. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. október 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Dr. Horváth Rita főorvos a 06 

(1) 322-5653-as telefonszámon. 

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. 

*** 

A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatorvos igazgatója (1074 Budapest, Csengery u. 25.) a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 

hirdet: radiológus 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 lényeges feladatok: járóbeteg szakrendelés szakorvosi feladatainak 

ellátása az adott szakterületen. 

A munkavégzés helye: 1074 Budapest, Csengery u. 25. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, vagy részmunkaidő. 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettség(ek)et igazoló okirat(ok) másolata; 

– érvényes működési engedély igazolása; 

– érvényes kamarai tagság igazolása; 

– 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. október 27. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. október 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Dr. Szabó Katalin 

orvosigazgató Tel.: 06 (1) 321-2200/126 m. vagy email: szabokatalin@tesz.co.hu. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Terézvárosi Egészségügyi 

Szolgálat címére történő megküldésével (1074. Budapest, Csengery u. 25.) 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tesz.co.hu weboldalon szerezhet. 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 



Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (3663 Arló, Ady Endre út 162.) 

pályázati felhívása. 

A meghirdetett munkahely címe: 3663 Arló, Rákóczi út 5. 

A betöltendő munkakör: II. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak teljes körű ellátása 

területi ellátási kötelezettséggel, határozatlan idejű vállalkozói jogviszony vagy 

közalkalmazotti jogviszony keretében. 

Munkaidő beosztása: 

– teljes munkaidős, napi 4 óra rendelőben végzett járóbeteg ellátás és 4 óra az ellátott terület 

szerinti fekvőbetegek ellátása; 

– lehetőség szerint 4 rendelés délelőtt és 1 délutáni időszakban a hét 5 napján; 

– az orvosi ügyeleti ellátás biztosítása szükség szerint. 

Pályázati képesítési és egyéb feltételek: a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés, a 

2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a 96/2003. 

(VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte, 

– diploma hiteles másolata, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– „B” kategóriás jogosítvány, 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok másolata, 

– háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány másolata, 

– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok vállalkozás esetén, 

– nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a 

pályázatba betekintsenek, és nyilatkozat arról, hogy a pályázatot nyílt vagy zárt ülésen 

tárgyalja a képviselő-testület. 

– az önkormányzat rezidens pályázó jelentkezését is elfogadja. 

Pályázat benyújtása: a pályázatot 1 példányban (a borítékon feltüntetve: „Háziorvosi 

pályázat”) postai úton vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani: Arló Nagyközség 

polgármestere, 3663 Arló, Ady Endre út 162. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 28. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. októberi képviselő-testületi ülés. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: bizottsági javaslat kialakítását követően hozott 

Képviselő-testületi döntés. A pályázati eljárás során a pályázónak a Képviselő-testület előtt 

ismertetnie szükséges elképzeléseit. Az Önkormányzat a nyertes pályázóval részletes 

szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik, vagy kinevezi a pályázót 

közalkalmazottnak. 

Egyéb juttatások: szolgálati bérlakás vagy családi ház a pályázó választása szerint. 

Pályázati lehetőség folyamatosan, de legkésőbb 2014. október 31-ig a „Tartósan betöltetlen 

háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatása”-ra kiírt pályázatra 

(pályázati kiírás közzétételének helye: Egészségügyi Közlöny, Országos Egészségbiztosítási 

Pénztár honlapja, Országos Alapellátási Intézet honlapja), ahol az elnyerhető támogatás 8 000 

000 Ft. 

Az állás betöltésének időpontja: 

A pályázat elbírálását követően azonnal. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

– KIH internetes portál; 

– www.arlo.hu honlap; 

– OALI honlap. 

A pályázat benyújtásához tájékoztatást lehet kérni Vámos Istvánné dr. polgármestertől, Arlói 

Polgármesteri Hivatal, 3663 Arló, Ady Endre út 162. alatt, és telefonon: 06 (48) 544-003 

számon. 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója (2800 Tatabánya, II., Dózsa Gy u. 77.) 

pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre: 



Fekvőbeteg Osztályra: 

belgyógyász, fül-orr-gégész, gasztroenterológus, haematológus, neurológus, pszichiáter, 

sebész, traumatológus-orthopéd sebész, tüdőgyógyász szakorvosok részére. 

Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: 

radiológus szakvizsgával rendelkező szakorvos részére. 

Központi Laboratóriumunkban várjuk továbbá klinikai laboratóriumi szakvizsgával 

rendelkezők jelentkezését. 

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 képesítésnek megfelelő 

szakorvosi tevékenység végzése. 

A pályázatokra szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk szakvizsga előtt 

állókat és rezidenseket 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. október 30. 



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. október 1-jétől. 

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 

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (2118 Dány, Pesti út 1.) a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot ír 

ki háziorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 2118 Dány, Tavasz u. 2. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: háziorvosi feladatok teljes körű ellátása, 

központi orvosi ügyeleti szolgálatban való részvétel. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII. 23.) Korm. rend.-ben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. 

rendeletben előírt egyéb feltételek; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 



– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba 

betekinthetnek, a pályázat nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 31. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton a pályázatnak Dány Község Önkormányzata 

címére (2118 Dány, Pesti út 1.) történő megküldésével. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Dány Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a benyújtási határidő lejártát követő ülésén dönt a benyújtott pályázatokról. A 

háziorvosi tevékenység a Képviselő-testület döntését követően az ÁNTSZ engedélyének 

beszerzése és a MEP-pel történő szerződéskötés után azonnal gyakorolható. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. november 30. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

– a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapja (2014. szeptember 8.); 

– www.dany.hu. 

Szolgálati lakás igényelhető. 

*** 

Nagykőrös Város Önkormányzat (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázati felhívása. 

A munkahely és munkakör megnevezése: Nagykőrös I. számú házi gyermekorvosi 

alapellátási körzet, Nagykőrös, Széchenyi tér 8. 

Ellátandó feladat: 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt feladatok ellátása (iskola egészségügyi feladatok 

ellátása is); 

– területi ellátási kötelezettséggel; 

– vállalkozási formában; 

– önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben 

foglalt képesítési feltételek megléte; 

– büntetlen előélet; 



– egészségügyi alkalmasság; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata; 

– szakmai önéletrajz, motivációs levél; 

– OONY-ba történt felvétel igazolásának hiteles másolata; 

– a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve igazolása a működtetési jog 

engedélyezéséről; 

– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők 

a pályázatot megismerjék és abba betekintsenek. 

Juttatások, egyéb információk: 

– a pályázat beadásának határideje: a megjelenéstől számított 30 napon belül; 

– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen; 

– szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi; 

– az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálását követően, a szükséges engedélyeztetési 

eljárást követően; 

– a pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel, 2750 

Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

– felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda vezetőjétől a 06 (53) 

550-310-es telefonszámon, 

– a Képviselő – testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül 

eredménytelennek nyilvánítsa, 

– a pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja. 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 



A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézete Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.) 

pályázati felhívásai. 

Betöltendő munkakör: 

szemész szakorvos 

Pályázati feltétel: 

– szemész szakorvosi végzettség. 

A pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz; 

– szakmai pályafutás; 

– orvosi diploma; 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező, folyamatos képzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolata; 

– OONY-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás; 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtása a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Lakás: megbeszélés tárgya. 

Betöltendő munkakör: 

csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos 

Pályázati feltétel: 

– csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi végzettség. 

A pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz; 

– szakmai pályafutás; 

– orvosi diploma; 



– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező, folyamatos képzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolata; 

– OONY-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás; 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtása a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Lakás: megbeszélés tárgya. 

Betöltendő munkakör: 

szülész-nőgyógyász szakorvos 

Pályázati feltétel: 

– szülész-nőgyógyász szakorvosi végzettség. 

A pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz; 

– szakmai pályafutás; 

– orvosi diploma; 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező, folyamatos képzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolata; 

– OONY-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás; 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtása a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Lakás: megbeszélés tárgya. 

Betöltendő munkakör: 

sebész szakorvos 



Pályázati feltétel: 

– sebész szakorvosi végzettség. 

A pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz; 

– szakmai pályafutás; 

– orvosi diploma; 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező, folyamatos képzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolata; 

– OONY-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtása a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Lakás: megbeszélés tárgya. 

Betöltendő munkakör: 

belgyógyász szakorvos 

Pályázati feltétel: 

– belgyógyász szakorvos, szakorvos-jelölt; 

A pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz; 

– szakmai pályafutás; 

– orvosi diploma; 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező, folyamatos képzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolata; 

– OONY-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás; 



– szakvizsga előtt álló (rezidens) is jelentkezhet. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtása a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Lakás: megbeszélés tárgya. 

Betöltendő munkakör: 

radiológus szakorvos 

– radiológus szakorvosi végzettség 

A pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz; 

– szakmai pályafutás; 

– orvosi diploma; 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező, folyamatos képzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolata; 

– OONY-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás; 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtása a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Lakás: megbeszélés tárgya. 

Sürgősségi Betegellátó Osztályra szakorvos 

– szakorvosi végzettség 

A pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz; 

– szakmai pályafutás; 

– orvosi diploma; 



– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező, folyamatos képzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolata; 

– OONY-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás; 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtása a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Lakás: megbeszélés tárgya. 

Valamennyi pályázathoz: érdeklődni lehet dr. Vörös Ibolya főigazgatótól (8500 Pápa, Jókai 

u. 5–9.). T.: 06 (89) 514-002. 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT 

ÁLLÁSOKRA 

A Magyar Imre Kórház főigazgatója (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) pályázatit hirdet Ápolási 

Osztályra diplomás ápoló munkakörre, osztályvezetői megbízással az alábbi feltételekkel: 

– diplomás ápolói szakképesítés; 

– 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

Az állás a sikeres pályázat elbírálását követően betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 30. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

– hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– ápolási osztályra vonatkozó vezetői elképzelések; 

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, valamint a bírálatban részt vevők 

megismerjék és véleményezzék. 



A pályázat benyújtása: Sümegi Józsefné ápolási igazgatónak, postai úton – 8400 Ajka, 

Korányi F. u. 1. címre – vagy személyesen a 06 (88) 521-878-as telefonszámon előre 

egyeztetett időpontban. 

*** 

Csömör Nagyközség Önkormányzata (2141 Csömör, Szabadság út 5.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet területi védőnő 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 2141 Csömör, Rákóczi Ferenc utca 4. 

Az állás betöltésének ideje: 2014. december 1. 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: területi védőnőként Csömör Nagyközség 

Önkormányzat illetékességi területének körzeti védőnői munkáját, a területi védőnői ellátásról 

szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet szerint önállóan látja el. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert 

oklevél; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) 

honlapján (kozigallas.gov.hu) történő megjelenést követő 30 nap. 

Jelentkezési határidő: 2014. október 20. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 

képviselő-testületi ülésen. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– fényképes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló dokumentumok, igazolások másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy postai megkérést igazoló 

feladóvevény); 



– nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság 

alatt; 

– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő 

tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson. 

Pályázat benyújtásának módja: személyesen, vagy postai úton, a pályázatot a Csömör 

Nagyközség Önkormányzat (2141 Csömör, Szabadság út 5.), Fábri István polgármesternek 

címezve. 

A borítékra kérjük ráírni: „területi védőnői munkakör”. 

*** 

Csömör Nagyközség Önkormányzata (2141 Csömör, Szabadság út 5.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet területi védőnő 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 2141 Csömör, Rákóczi Ferenc utca 4. 

Az állás betöltésének ideje: 2014. december 1. 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: területi védőnőként Csömör Nagyközség 

Önkormányzat illetékességi területének körzeti védőnői munkáját, a területi védőnői ellátásról 

szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet szerint önállóan látja el, valamint iskola-

egészségügyi feladatokat lát el a Mátyás Király Általános Iskolában. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert 

oklevél; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) 

honlapján (kozigallas.gov.hu) történő megjelenést követő 30 nap. 

Jelentkezési határidő: 2014. október 20. 



A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 

képviselő-testületi ülésen. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– fényképes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló dokumentumok, igazolások másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy postai megkérést igazoló 

feladóvevény); 

– nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság 

alatt; 

– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő 

tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson. 

Pályázat benyújtásának módja: személyesen, vagy postai úton, a pályázatot a Csömör 

Nagyközség Önkormányzat (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Fábri István polgármesternek 

címezve. 

A borítékra kérjük ráírni: „területi védőnői és iskola-egészségügyi munkakör”. 

*** 

Nagyatádi Kórház főigazgatója (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 1.) pályázatot 

hirdet Sebészeti Osztály osztályvezető főnővér (munkakör: diplomás ápoló) állás betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség; 

– érvényes működési nyilvántartás; 

– MESZK tagság; 

– diplomás ápoló szakon szerzett főiskolai oklevél; 

– sebészeti szakmában megszerzett legalább 3–5 év ápolásszakmai tapasztalat; 

– vezetői gyakorlatban megszerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat, 

– felhasználói szintű MS Office jártasság; 



– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők 

a pályázati anyagot megismerhetik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési nyilvántartás; 

– MESZK tagság igazolás; 

– főiskolai oklevél (másolatban), egyéb szakképesítés(ek) (másolatban); 

– részletes személyes és szakmai önéletrajz, motivációs levél; 

– előnyt jelent: műtős szakasszisztensi szakképesítés. 

Bérezés: Kjt. szerint, egyéb juttatás: igény felmerülése esetén szolgálati lakás biztosítása. 

Az állás határozatlan időre szól, a vezetői megbízás 5 évre szól. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 21. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 20. 

Az állás betöltésének várható ideje: 2014. december 1. 

A pályázatok beérkezését követően a munkáltató a pályázót személyesen meghallgatja, 

továbbá a pályázati anyag a Kjt. egészségügyi ágazatban történő végrehajtására kiadott 

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a szerint kerül elbírálásra. A vezetői beosztás 

ellátására megbízást csak az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, 

vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

Pályázatok benyújtása postai úton (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 1.) vagy 

személyesen az intézet Bér- és Munkaügyi Osztályára. A borítékon fel kell tüntetni 

„9/1209/2014” számot, valamint a „Diplomás ápoló/osztályvezető főnővér” megjelölést. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM 

KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

A Heim Pál Gyermekkórház főigazgatója (1089 Budapest, Üllői út 86.) pályázatot hirdet 

belső ellenőr munkakör betöltésére. 

Feladat: a költségvetési szervek ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben 

meghatározottak szerint. 

Feltétel: 



– büntetlen előélet; 

– szakirányú felsőfokú iskolai végzettség; 

– legalább ötéves munkaviszony költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben. 

Előny: 

– mérlegképes könyvelői képesítés; 

– egészségügyi intézményben szerzett gyakorlat. 

A pályázathoz csatolandó: 

– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz; 

– a képesítést igazoló okiratok másolata; 

– rövid szakmai koncepció; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat, mely szerint a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti. 

Bérezés: Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 15. nap. 

A pályázatot Tóth Katalin humánerőforrás gazdálkodási osztályvezetőnek címezve (1089 

Budapest, Üllői út 86.) egy példányban kell benyújtani. 

Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető. 

 


