
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

2016. EüK. 2. szám pályázati felhívás 

hatályos: 2016.01.19 - 

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 EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

A Károlyi Sándor Kórház (1041 Budapest, Nyár u. 103.) főigazgatója pályázatot hirdet az Intézet 

Kardiológiai Rehabilitációs Osztálya osztályvezető főorvosi beosztásának ellátására. 

Feladatok: az Intézet Kardiológiai Rehabilitációs Osztályán a szakorvosi feladatok mellett az 

osztályvezető főorvosi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján. 

Pályázati feltételek: 

– kardiológus és kardiológus rehabilitációs szakvizsga; 

– legalább 5 éves kardiológiai rehabilitációs szakorvosi gyakorlat; 

– legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 

– sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, érvényes működési 

nyilvántartás igazolása. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– iskolai végzettség, szakmai képesítés, szakvizsga bizonyítvány másolata; 

– szakmai vezetői koncepció; 

– igazolás az erkölcsi bizonyítvány igényléséről; 

– az OONY-ba vételről másolat, érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogáról. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 2003. évi LXXXIV. törvény 1. számú melléklete, 

a Kollektív Szerződés, továbbá a felek közötti megállapodás rendelkezései az irányadók. 

A pályázat benyújtási határideje KÖZIGÁLLÁS portálon történő megjelenést követően 

(kozigallas.gov.hu megjelenés: 2016. január 27.), 2016. február 16. 

A pályázat elbírálása: a pályázatok a beérkezést követően a megbízási, illetve a munkáltatói jogkör 

gyakorlója által összehívott bizottság, valamint a szakmai kollégiumi tanács által véleményezésre 

kerülnek, ezt követően az állás azonnal betölthető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 11. 

Jelentkezés: postai úton, a Károlyi Sándor Kórház címén: 1041 Budapest, Nyár u. 103. Főigazgatóság. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Bocskai Tamás főigazgató nyújt. Tel.: 06 (1) 

360-0091, fax: 06 (1) 390-4011. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 



– www.kozigallas.gov.hu – 2016. január 27.; 

– www.aeek.hu – 2016. január 27. 

*** 

Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.) a 

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

Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet Pszichiátriai és Addiktológiai 

Centrum centrumvezető/ 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, 2018. december 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 1097 Budapest, Gyáli út 17–19. 

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

(Pszichiátriai Osztály, Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály és Nappali Kórház, Addiktológiai 

Rehabilitációs Osztály és Nappali Kórház) munkájának megszervezése és zavartalan működésének 

biztosítása, irányítása. A Centrum szakmai munkájának és gazdálkodásának közvetlen vezetése és 

ellenőrzése. Az orvosok munkájának szakmai irányítása, a rezidensek, szakorvosjelöltek oktatása, a 

Centrum oktatói tevékenységének koordinálása. Az osztály gazdasági egyensúlyának megtartása. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi diploma; 

– pszichiátriai szakvizsga; 

– addiktológiai szakvizsga; 

– orvosi rehabilitáció pszichiátria területen szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkásság; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– pszichoterápia szakvizsga; 



– tudományos fokozat; 

– egészségügyi szakmenedzseri végzettség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata (diploma, szakorvosi bizonyítvány/ok); 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségével; 

– a Centrum vezetésére irányuló elképzelések, szakmai koncepció; 

– egyéb ismereteket tanúsító okiratok, tudományos publikáció és egyéb prezentációk jegyzéke; 

– alapnyilvántartás igazolásának másolata; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata; 

– MOK tagságról szóló igazolás; 

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak 

igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti 

jogviszony létesítését nem teszi lehetővé; 

– pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát 

megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. május 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 27. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet címére 

történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. Dr. Vályi-Nagy István főigazgató címére). 

Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 216-001/2016., 

valamint a munkakör megnevezését: „centrumvezető/osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 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. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapján – 2016. január 28. 

– Intézmény honlapján – 2016. január 28. 



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

*** 

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós árok 1–3.) a 

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

János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Reumatológai szakrendelő (1125 Budapest, Diós 

árok 1–3.) szakrendelést vezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 1125 Budapest, Diós árok 1–3. 

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

szakorvosi munkakörbe tartozó feladatok mellett ellátja a szakrendelő osztályvezető főorvosi 

feladatait. Vezeti, irányítja, koordinálja és ellenőrzi az osztály betegellátó munkáját, ellátja a vezetése 

alatt álló dolgozók szakmai felügyeletét. Irányítja, koordinálja, ellenőrzi tevékenységüket. Biztosítja az 

intézet vagyonát alkotó és az intézet költségvetéséből fedezett anyagoknak és eszközöknek 

rendeltetésszerű és az ésszerű takarékosságnak megfelelő gazdaságos használatát. Folyamatosan 

ellenőrzi az osztály dokumentációit, ellátja az osztály működéséhez szükséges egyéb szervezési 

feladatait. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, reumatológus szakorvos; 

– legalább 5 év reumatológus szakorvosi gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– járóbeteg osztályon szerzett szakorvosi gyakorlat; 

– angol és/vagy német nyelvből szerzett középfokú „C” típusú nyelvvizsga. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– szakmai vezetési elképzelések; 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai, továbbképzések, publikációk 

összefoglaló jegyzéke; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata; 



– érvényes MOK tagság igazolás másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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

pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részvevők megismerjék és véleményezzék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. március 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 12. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak címére történő 

megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1–3. Emberi Erőforrás és Gazdálkodási Osztály). Kérjük, a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0050/2015., valamint a 

munkakör megnevezését: „Szakrendelést vezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 19. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.janoskorhaz.hu – 2016. január 27. 

– www.aeek.hu – 2016. január 27. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 27. 

*** 

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) a 

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

Városi Egészségügyi Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2016. március 1. napjától 2021. 

február 28. napjáig szól. 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. 

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

irányítása, az alapító okiratban meghatározott szakfeladatok működtetése. A kötelezően ellátandó 

alapellátással kapcsolatos koordinációs teendők ellátása. Az alapellátással kapcsolatos döntések 

előkészítése. Az éves költségvetés elkészítése. Munkáltatói feladatok ellátása az intézmény dolgozói 

vonatkozásában. A munkaköri leírásban meghatározottak végrehajtása. Jogszabály eltérő 

rendelkezésének hiányában az intézményi szabályzatok jóváhagyása. Mindaz, amit a jogszabály az 



igazgató kizárólagos hatáskörébe utal. Az egészségügyi és egyéb, az intézményt érintő jogszabályok 

és utasítások végrehajtása. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi (orvostudományi vagy egyéb) szintű végzettség, amely megfelel a 13/2002. (III. 28.) EüM 

rendelet 1. § (1) bekezdésben foglaltaknak; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés; 

– legalább ötéves vezetői gyakorlat; 

– magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető; 

– a vezetői megbízással egyidejűleg határozatlan időre közalkalmazotti jogviszonyba kerül 

kinevezésre – 4 hónap próbaidő meghatározásával; 

– büntetlen előélet; 

– nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. 

Elvárt kompetenciák: 

– kiváló szintű szakma iránti elkötelezettség, és magas szintű ismeret; 

– kiváló szintű menedzser szemlélet; 

– kiváló szintű határozottság, önállóság, jó döntési képesség; 

– kiváló szintű kommunikációs képesség, empátia; 

– kiváló szintű kapcsolatteremtő-, szervező- és tárgyaló képesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– pályázó jelentkezése a pályázatra; 

– szakmai gyakorlatot igazoló részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– iskolai végzettséget, képzettséget, képzést igazoló okiratok másolata; 

– vezetői (5 év) gyakorlat igazolása; 

– az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai-, vezetői program; 



– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

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

összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének; 

– nyilatkozat arról, hogy az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll 

fenn, illetve, ha van, akkor azokat a kinevezés időpontjáig megszünteti; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázata elbírálási eljárásában a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához 

hozzájárul-e. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. március 1. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 9. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Toldi Balázs polgármester nyújt, a 06 (66) 521-

600-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére 

történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „VI. 63 /2016.”, valamint a beosztás 

megnevezését: „Intézményvezető” 

– személyesen: Munkaidőben, Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázati 

kiírásnak megfelelt jelentkezőket az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdés szerinti bizottság 

hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján, a Képviselő-testület következő ülésén dönt az 

intézményvezető személyét érintően, fenntartva a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Gyomaendrőd Város honlapja - www.gyomaendrod.hu - 2016. január 8. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 8. 

*** 

A Keszthelyi Kórház főigazgatója (8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.). a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Radiológiai és Ultrahang-



diagnosztikai osztályon radiológus szakorvos munkakör betöltésére, osztályvezető főorvosi beosztás 

ellátásával. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Zala megye, 8360 Keszthely, Ady Endre utca 2. 

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

szakmai irányítása, vezetése, szakorvosi feladatok ellátása, CT leletezés, készenléti szolgálat 

teljesítése stb. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, radiológiai szakvizsga; 

– büntetlen előélet; 

– szakmai gyakorlat; 

– CT vizsgálatok terén szerzett szakmai tapasztalat. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. április 1-jétől tölthető be. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló dokumentumok másolatai; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata; 

– érvényes MOK tagság igazolásának másolata; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez; 

– szakmai vezetési elképzelések. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kató Csaba orvosigazgató nyújt, a (83) 311-

060/2000-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Keszthelyi Kórház címére történő 

megküldésével (8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 35/2015., valamint a munkakör megnevezését: „radiológus 

szakorvos”. 

Elektronikus úton dr. Kvarda Attila, főigazgató részére a titkarsag@keszthelyikorhaz.hu e-mail címre. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– a KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 27.; 

– www.vk-keszthely.hu. 

*** 

Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete (2900 Komárom, Szabadság tér 1.) a 

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

hirdet a Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálata (2900 Komárom, Jedlik Á. u. 8.) 

intézményvezető munkakör betöltésére. 

A vezetői megbízás időtartama: 2016. március 1-jétől 2021. február 28-ig szól. 

Pályázati feltételek: 

– jogszabályban előírt felsőfokú (egyetemi) végzettség; 

– legalább öt év szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

Előnyt jelent a szakokleveles orvosjogász végzettség. 

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

az irányadók. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai gyakorlatot igazoló, részletes szakmai önéletrajz, 

– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó program, 

– végzettségekről szóló okmányok másolata, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 19. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Komárom Város Polgármesteréhez kell benyújtani 

(2900 Komárom, Szabadság tér 1.). 

*** 



Kanizsai Dorottya Kórház Főigazgatója (8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2–8.) a 

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

intézmény Általános Sebészeti Osztályára, osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

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

vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása és zavartalan működésének 

biztosítása. Feladatait munkaköri leírása tartalmazza, azokat szakmai protokollok, módszertani 

útmutatók alapján látja el. Gyakorolja mindazon vezetői jogokat, melyeket az intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzata, valamint a vonatkozó jogszabályok biztosítanak számára. A kinevezés 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban sebész szakorvosi munkakörre és 5 évig terjedő 

határozott idejű vezetői megbízásra szól, 90 napos próbaidő kikötésével. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítása és a juttatások a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, valamint megegyezés szerint, kiemelt bérezés! 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem; 

– sebészet szakorvosi szakképesítés; 

– sebészet területén legalább 10 éves szakmai tapasztalat; 

– hasi sebészetben való jártasság; 

– jártasság laporoscopos sebészeti technikában; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen előélet; 

– érvényes működési nyilvántartás és kamarai tagság; 

– idegen nyelvtudás. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– vezetői tapasztalat; 

– tudományos tevékenység. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– orvosi diploma és szakorvosi bizonyítvány másolata; 

– orvosi alapnyilvántartás, érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– MOK tagság igazolása; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 



– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat arra vonatkozóan, 

hogy a pályázó pályázati anyagát a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik. 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Brünner Szilveszter főigazgató nyújt, a 06 

(93) 502-090-es telefonszámon. 

A pályázatokat postai úton, a Kanizsai Dorottya Kórház, Dr. Brünner Szilveszter főigazgató (8800 

Nagykanizsa, Szekeres József út 2–8.) címére kell benyújtani. Kérjük, a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MUNK 4/1/2016. valamint a munkakör 

megnevezését: „osztályvezető főorvos”. 

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: 2016. március 15. 

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 KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 15. 

*** 

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) a közalkalmazottak 

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

Gyermekjóléti Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) 

pályázatot hirdet a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ (4400 Nyíregyháza, Körte u. 41/A) 

intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére. 

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: az intézmény alapító okiratában, 

alapdokumentumaiban, és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok 

szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése. 

Az intézmény közfeladatai: 

– családsegítés (1993. évi III. törvény 64. §); 

– gyermekjóléti szolgáltatás (1997. évi XXXI. törvény 39.–40/A. §). 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti 

büntetőeljárás hatálya alatt; 



– betöltött tizennyolcadik életév; 

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus; 

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti, az intézmény által ellátott feladatok 

tekintetében az intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltéséhez előírt valamely 

képesítés; 

– legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 

gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött 

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; 

– a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) 

bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn; 

– a pályázó vállalja a szociális szakvizsga – a megbízás adásától számított – két éven belül történő 

megszerzését, ha a pályázó nem rendelkezik szociális szakvizsgával, vagy az alól nem mentesül. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– legalább 1–3 év vezetői tapasztalat; 

– szociális szakvizsga; 

– alapszintű számítástechnikai ismeretek; 

– vezetői engedély. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások 

– a pályázó részletes szakmai önéletrajza (mely tartalmazza a kapcsolattartásra használható 

elektronikus levélcímet, és telefonszámot); 

– a képesítést igazoló okirat(ok) másolata; 

– a szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok; 

– az intézményben közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén kilencven napnál 

nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

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

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát és az abban foglalt személyes adatokat 

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának tagjai, a tagönkormányzatok képviselő – 



testületeinek tagjai, valamint e testületek döntéshozatali eljárásában közreműködő személyek, a 

pályázók meghallgatását végző bizottság tagjai megismerhetik, kezelhetik; 

– kötelezettségvállalási nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a szociális szakvizsga – a 

kinevezés adásától számított – két éven belül történő megszerzését, ha a pályázó nem rendelkezik 

szociális szakvizsgával, vagy az alól nem mentesül; 

– a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll 

fenn; 

– a pályázó nyilatkozata, amely szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt; 

– ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való megtárgyalását kéri, 

az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata; 

– hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat – tételi eljárás lefolytatásához. 

Az intézményvezetői (magasabb vezető) által betöltendő munkakör: a 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet 2. számú mellékletében meghatározott azon munkakörök valamelyike, amelyek 

betöltéséhez szükséges képesítési előírások azonosak az intézményvezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírásokkal. 

Intézményvezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti jogviszony 

időtartama határozatlan idejű. 

A jogviszony időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A beosztás legkorábban 2016. március 15. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 10. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 29. 

A kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzététel kért időpontja: 2016. január 8. 

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

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

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot papír alapon, zárt borítékban, „Nyíregyházi 

Család-és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázat” megjelöléssel, a Nyírségi Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának Elnöke, Jászai Menyhért részére címezve kell benyújtani, a 

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. címre postai úton, tértivevényes küldeményként, elsőbbségi 

különszolgáltatással, legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejeként megjelölt nap végéig. A 

borítékon fel kell tüntetni a következő azonosítót: „SZOC/7509-37/2015”, valamint az 

„intézményvezető” megjelölést. 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a benyújtási határidő után a Társulási Tanács 

által létrehozott bizottság meghallgatja. A bizottság írásos véleményét mérlegelve a Társulási Tanács 

az elbírálás határidejéig meghozza a döntését. A nyertes pályázóval kapcsolatos döntés Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város Közgyűlésének egyetértésével válik érvényessé. A benyújtott pályázatokról a 

Társulási Tanács az általa létrehozott bizottság mérlegelési jogkörben kialakított javaslata alapján, 

mérlegeléssel dönt. 

A pályázat további közzétételének helye: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 

tagönkormányzatainak székhelyén, a helyben szokásos módon. 

*** 

Az Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója (3600 Ózd, Béke út 1-3.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a 4 ágyas Sürgősségi Betegellátó 

Osztályán (SO2) osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

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: Almási Balogh Pál Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztálya (3600 Ózd, Béke út 

1–3.). 

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 illetve egyedi elbírálásra is van 

lehetőség. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, sürgősségi vagy oxiológiai szakvizsga; 

– de eredményes a pályázat belgyógyász, illetve anaesthesiologia-intenzív szakvizsga esetén is; 

– minimum 5 éves szakmai gyakorlat; 

– orvosi működési nyilvántartás érvényességéről határozat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos minősítés vagy megszerzésének elkezdése; 

– tudományos tevékenység; 

– második szakvizsga; 

– 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. 

Juttatások, egyéb információ: lakhatás: szolgálati lakás megbeszélés tárgya. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. április 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 29. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Almási Balogh Pál Kórház címére 

történő megküldésével (3600 Ózd, Béke út 1–3.). 

Kérjük, a borítékon feltüntetni a 13.080-3/2015. pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, 

valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát az Almási 

Balogh Pál Kórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31. 

A pályázattal kapcsolatos információ: 48/574-425, e-mail: ig@hosp.ozd.hu. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján 2015. december 23-

án. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsának (3898 Abaújvár, 

Petőfi út 4.) pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: Abaújvár körzet területi (Abaújvár, Kéked, Pányok, Zsujta) 

ellátási kötelezettséggel; háziorvos – közalkalmazotti/vállalkozási formában – területi ellátási 

kötelezettséggel. 



Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség; a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a szerinti szakképesítések 

valamelyikének, valamint a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek a megléte; 

– büntetlen előélet; 

– „B” kategóriás jogosítvány; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázathoz csatolandó: 

– határozat, hogy a pályázó megfelel a működtetési jog engedélyezésének; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– orvosi diploma, valamint a szakképzettséget igazoló diploma másolata; 

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– működtetési jog meglétének, vagy az egészségügyi államigazgatási szerv által működtetési jog 

engedélyezési feltételei fennállásának igazolása. 

Juttatások és egyéb információk: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve vállalkozási forma esetén a mindenkori OEP 

finanszírozás rendelkezései az irányadók. 

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ: igény esetén Abaújvár településen szolgálati lakás 

biztosítható. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 29. 

A pályázat elbírálása: a pályázatot az Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa bírálja el a 2016. február 29. napot követő társulási tanácsülésen. Az állás az 

elbírálást követően tölthető be. 

További információ kérhető: Abaújvár polgármesterétől Sivák Tamástól a 06 (46) 388-082-es és a 06 

(30) 315-8922-es telefonszámokon. 

Pályázati cím: Gönci Közös Önkormányzati Hivatal (3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71.). A borítékra 

kérjük ráírni: „Pályázat Abaújvári háziorvosi munkakör betöltésére”. 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 



Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

A Berceli Fogászati Alapellátási Társulás (2687 Bercel, Béka út 1.) pályázatot hirdet a fogorvosi 

alapellátás keretébe tartozó feladatok vállalkozási formában történő ellátására 

A Berceli Fogászati Alapellátási Társulás 5/2015. (V. 6.) sz. határozata alapján a Társulás a fogorvosi 

feladat ellátására olyan orvos jelentkezését várja, aki a fogorvosi alapellátási tevékenységet 

vállalkozás keretében látja el. 

Pályázati feltételek: 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt 

feltételek megléte; 

– a praxisengedély jogszabályban előírt feltételeinek igazolása; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 

– részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot, 

– vállalkozói igazolványt, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (természetes személy esetében), 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolatát, 

– egészségügyi vállalkozási engedély másolatát; 

– működési nyilvántartási igazolvány másolatát, 

– praxisengedély feltételei fennállásának igazolását, 

– nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a 

pályázati anyagát megismerhessék. 

A Társulás a nyertes pályázóval feladat-ellátási szerződést köt. 

A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása szerződés szerint, a mindenkori 

OEP- finanszírozásnak megfelelően történik. 

Szolgálati lakás igény szerint biztosított. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 



– a fogorvosi feladatok ellátásában szerzett szakmai gyakorlat; 

– parodontológiai gyakorlat; 

– gyermek fogászati gyakorlat; 

– szájsebészeti gyakorlat; 

– jártasság az esztétikai fogászatban; 

– a pályázó által vállalt, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 

minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelő fogorvosi 

eszközök és berendezések feladat-ellátáshoz történő rendelkezésre bocsátása. 

A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok elláthatóságának időpontja: folyamatos. 

A feladatellátás időtartama: határozatlan idejű. 

A vegyes fogorvosi körzetre jutó lakosságszám: 3122 fő. 

A feladatellátás helye: 2687 Bercel, Kossuth tér 9. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jánvári Andrásné a Társulási Tanács elnöke 

nyújt a 06 (35) 384-303-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Berceli Fogászati 

Alapellátási Társulás székhelycímére történő megküldésével (2687 Bercel, Béke út 1.). Kérjük, a 

borítékon feltüntetni: „fogorvosi pályázat”. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejétől számított 30 nap. 

A Berceli Fogászati Alapellátási Társulás fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítsa. 

Pest megye 

Somogy megye 

A Barcsi Kistérségi Járóbetegellátó Központ (7570 Barcs, Kálmán I. u. 10.) pályázatot hirdet 

bőrgyógyász szakorvos munkakör betöltésére. 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

A foglalkoztatás jellege: az intézménnyel kötött vállalkozói szerződés alapján, heti 10 óra 

munkaidőben. 

A munkavégzés helye: Kistérségi Járóbetegellátó Központ Somogy megye, 7570 Barcs, Kálmán I. u. 

10. 

Ellátandó feladatok: bőrgyógyász szakorvos feladatainak ellátása. 



Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet; 

– egyetemi végzettség, az ellátás nyújtásához szükséges bőrgyógyász szakorvosi végzettség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– fényképes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési nyilvántartás igazolása; 

– MOK tagság igazolása; 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány; 

– orvosi felelősségbiztosítás. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 20. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 20. 

Munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. március 1. 

A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton Dr. Kisimre László igazgató részére 

(Kistérségi Járóbetegellátó Központ – 7570 Barcs, Kálmán I. u. 10.). 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.barcs.hu; 

– www.workania.hu; 

– www.barcsrendelo.t-online.hu. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázattal kapcsolatos bővebb 

felvilágosítás munkaidőben Dr. Kisimre László igazgatótól a 06 (82) 565-490-es telefonszámon 

kérhető. 

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, 

megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. 

Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen 

jogcímen nem érvényesíthet. A pályázati feltételek közül csak a hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

valamint az egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány pótolható. Más esetben a hiánypótlás 

lehetősége kizárt. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 



Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 81.) 

pályázatot hirdet a fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok vállalkozási formában történő 

ellátására. Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2015. (VIII. 13.) 

önkormányzati határozata alapján az Önkormányzat a fogorvosi feladat ellátására olyan orvos 

jelentkezését várja, aki a fogorvosi alapellátási tevékenységet vállalkozás keretében látja el, feladat-

ellátási szerződéssel. 

Pályázati feltételek: 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, továbbá az 

egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 

20.) ESzCsM rendeletben előírt feltételek megléte; 

– a praxisengedély jogszabályban előírt feltételeinek igazolása; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a szakirányú végzettséget, szakképesítést (fogorvos képesítés, bővített fokozatú sugárvédelmi 

bizonyítvány) igazoló okiratok másolatát; 

– részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot; 

– vállalkozói igazolványt, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (természetes személy esetében); 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolatát; 

– egészségügyi vállalkozási engedély másolatát; 

– működési nyilvántartási igazolvány másolatát; 

– praxisengedély feltételei fennállásának igazolását; 

– nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a 

pályázati anyagát megismerhessék. 

Az önkormányzat a nyertes pályázóval szerződést köt. 

A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása szerződés szerint, a mindenkori 

OEP-finanszírozásnak megfelelően történik. 

Az önkormányzat a pályázó számára igény esetén szolgálati lakást biztosít. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– a fogorvosi feladatok ellátásában szerzett szakmai gyakorlat; 



– a meglévő asszisztens átvételének vállalása a fogorvos részéről. 

A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok elláthatóságának időpontja: 2016. július 1. 

A feladatellátás időtartama: határozatlan. 

A vegyes fogorvosi körzetre jutó lakosságszám: 9029 fő. 

A feladatellátás helye: Tolna megye, 7044 Nagydorog, Kossuth Lajos utca 35. Fogorvosi rendelő. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács György polgármester nyújt a 06 (75) 

532-019-es telefonszámon. 

A praxisjoggal kapcsolatban információt dr. Arbanász Zoltán fogorvos nyújt az 

arbanassi48@gmail.com e-mail címen. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7044 Nagydorog, Kossuth u. 81.). 

Kérjük, a borítékon feltüntetni: „fogorvosi pályázat”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 31. 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós árok 1–3.) a 

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

János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Logisztikai Osztály (1125 Bp., Diós árok 1–3.) 

logisztikai osztályvezető munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: 1125 Budapest, Diós árok 1–3. 

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

irányítása. 



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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, egyetem, közgazdász végzettség; 

– gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook); 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– egészségügyben, logisztikai területen szerzett 5 év szakmai tapasztalat; 

– logisztikai területen szerzett 5 év vezetői tapasztalat; 

– CT Ecostat program ismerete. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– logisztikai és szállítmányozási menedzser végzettség; 

– felsőfokú képesítés, regisztrált mérlegképes könyvelő (államháztartási és vállalkozási szak); 

– A,B,C kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai; 

– szakmai vezetési elképzelések; 

– a munkakörre történő kiválasztás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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

pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részvevők megismerjék és véleményezzék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. március 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 12. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai 

Egyesített Kórházak címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1–3. Emberi Erőforrás 

és Gazdálkodási Osztály). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 0062/2015., valamint a munkakör megnevezését: Logisztikai Osztályvezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 19. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 



– www.janoskorhaz.hu – 2016. január 27. 

– www.aeek.hu – 2016. január 27. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 27. 

*** 

Szent János Kórház és Észak-Budai Egyesített Kórházak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített 

Kórházak Pénzügyi Osztály (1125 Bp., Diós árok 1–3.) pénzügyi osztályvezető munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: 1125 Budapest, Diós árok 1–3. 

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

irányítása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, egyetem, szakközgazdász és regisztrált mérlegképes könyvelő (államháztartási és 

vállalkozási szak); 

– gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook); 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret; 

– egészségügyben, pénzügyi területen szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat; 

– pénzügyi területen szerzett legalább 5 év vezetői tapasztalat; 

– CT Ecostat program ismerete. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– folyamatban lévő egészségügyi menedzseri végzettség megszerzése 1 éven belül. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 



– motivációs levél; 

– szakmai vezetési elképzelések; 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai; 

– a munkakörre történő kiválasztás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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

pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részvevők megismerjék és véleményezzék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. március 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 12. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-Budai Egyesített Kórházak címére történő 

megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1–3. Emberi Erőforrás és Gazdálkodási Osztály). Kérjük, a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0061/2015, valamint a 

munkakör megnevezését: „Pénzügyi Osztályvezető”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 19. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.janoskorhaz.hu – 2016. január 27. 

– www.aeek.hu – 2016. január 27. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 27. 

 


