
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

2016. EüK. 8. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.05.11 - ) 

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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 

Fehérgyarmati tagkórházának I. Belgyógyászati Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

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

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

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

meghatározott feladatok ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség; 

– fekvőbeteg ellátásban eltöltött legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, okleveles ápoló végzettség; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 



A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. június 15. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 140/2016, valamint a munkakör megnevezését: 

„osztályvezető ápoló”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és 

Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. április 20. 

*** 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai 

tagkórházának Tüdőgondozó Szakrendelése vezető asszisztens munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. 

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

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

ellátása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség; 

– szakirányú területen szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 



– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a Tüdőgondozó Szakrendelés vezetésére vonatkozóan; 

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

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. június 15. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06-42-599-700/2119-

es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István 

utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:138/2016, valamint a munkakör megnevezését: 

„vezető asszisztens”. 

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

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. április 20. 

*** 

A Pécsi Tudományegyetem(7624 Pécs, Damjanich utca 30.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Pécsi Tudományegyetem Klinikai 

Központ klinikai főigazgató (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, 4 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7623 Pécs, Rákóczi út 2. 

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

– biztosítja az Alapító Okiratban meghatározott egészségügyi alaptevékenység és egyéb kiegészítő 

tevékenység ellátását; 

– irányítja és koordinálja az orvosi, valamint egészségügyi szakdolgozói átfogó humánpolitikai 

tevékenységet együttműködésben a Kancellária Humánpolitikai Igazgatóságával; 

– irányítja, összehangolja és ellenőrzi a Klinikai Központ gyógyító-megelőző szervezeti egységei 

munkáját, 

– irányítja a Klinikai Központ szakmai és gazdasági tevékenységét; 

– irányítja és összehangolja a Klinikai Központ orvosszakmai, ápolási tevékenységét, koordinálja az 

egészségfejlesztő tevékenységet; 

– kialakítja, felügyeli és irányítja a Klinikai Központ minőségbiztosítási és minőségügyi rendszerének 

működését; 

– irányítja az együttműködést a régió egészségügyi szolgáltatóival; 

– kapcsolatot tart az Egyetemen működő szakmai- és érdekvédelmi szervezetekkel; 

– együttműködik, megállapodást köt az ÁOK és az ETK vezetésével a karokon folyó képzések és 

tudományos tevékenység finanszírozott klinikai és akkreditációs feltételeinek biztosítása érdekében; 

– biztosítja az ÁOK és az ETK finanszírozott graduális és posztgraduális klinikai oktatását, és annak 

minőségét; 

– gondoskodik a Klinikai Központ működési rendjét biztosító, illetve a jogszabályok által kötelezően 

előírt szabályzatok elkészítéséről és azok folyamatos gondozásáról, végzi a betartásának ellenőrzését; 

– gondoskodik az intézmény használatában levő vagyon rendeltetésszerű használatáról; 

– jogosult az illetékes minisztériumokkal, Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, Országos 

Tisztiorvosi Hivatallal, Baranya megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével, és 

más hatóságokkal, országos szervekkel tárgyalásokat folytatni, megállapodásokat, szerződéseket 

aláírni, szakmai képviseletet ellátni, részükre a Nftv. 97–99. § szerinti feladatok ellátásával 

kapcsolatos információt adni; adatot szolgáltatni, erről köteles utólag tájékoztatni a rektort és a 

kancellárt, szükség esetén köteles kikérni a Klinikai Központ Tanácsának véleményét; 

– ellátja a Klinikai Központ képviseletét; 

– kiadja az Alapító Okiratban meghatározott egészségügyi alaptevékenység és egyéb kiegészítő 

tevékenység adatszolgáltatását a jogszabályi előírásoknak megfelelően; 



– irányítja a Klinikai Központ PR és marketing tevékenységét; 

– koordinálja a Klinikai Központ működését elősegítő anyagi támogatást nyújtó szponzori kör 

kialakítását; 

– felügyeli a Klinikai Központ bizottságainak tevékenységét; 

– kivizsgáltatja a betegellátással kapcsolatos panaszokat és közérdekű bejelentéseket, és megteszi a 

szükséges intézkedéseket; 

– elkészítteti a közalkalmazottak munkaköri leírását; 

– betartatja a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályokat és ellenőrzi azok végrehajtását, 

felügyeli a Klinikai Központ katasztrófatervének kidolgozását; 

– kezeli a Klinikai Központot érintő pályázatokkal kapcsolatos feladatokat. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, orvostudományi egyetemi végzettség; 

– egészségügyi menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési 

szakon szerzett képesítés; 

– középfokú C típusú nyelvvizsga angol, vagy német nyelvből; 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 

– klinikai főigazgatói megbízást az kaphat, aki a Pécsi Tudományegyetemmel közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– egyetemi végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata; 

– nyelvtudást igazoló okirat másolata; 

– vezetői tevékenység bemutatása, vezetői elképzelések, motiváció; 

– szakmai önéletrajz; 

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez (harmadik személlyel közléséhez); 

– összeférhetetlenségi nyilatkozat. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. szeptember 19. napjától 

tölthető be. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 20. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, 

Vasvári Pál utca 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 7635, valamint a beosztás megnevezését: „Klinikai főigazgató”; 

– elektronikus úton Fuchs Éva, munkaügyi ügyintéző részére a fuchs.eva@pte.hu e-mail címen 

keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a rektor által felállított szakmai bizottság 

véleményezi. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 19. 

Közzététel helye: Közszolgálati Állásportál (KÖZIGÁLLÁS, kozigallas.gov.hu), PTE honlap (hr.pte.hu), 

Egészségügyi Közlöny. Az elsődleges közzététel helye: a Közszolgálati Személyzetfejlesztési 

Főigazgatóság honlapja, a Közszolgálati Állásportál (a továbbiakban: KÖZIGÁLLÁS). 

KÖZIGÁLLÁS publikálás dátuma: 2016. április 20. 

Szövegeltérés esetén az KÖZIGÁLLÁS oldalán közétett hirdetmény az irányadó. 

AZ ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT, ILLETVE A MEGYEI 

KORMÁNYHIVATALOK NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEINEK PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEI 

A Zala Megyei Kormányhivatal (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10.) a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Zala Megyei 

Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály járási tiszti főorvos-

osztályvezető munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 2. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a 

munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 3. számú melléklet: 70. Közegészségügyi-

járványügyi, környezet- és település-egészségügyi hatósági és megelőző, népegészségügyi, 

egészségvédelmi, egészségmegőrzési és -megelőzési, valamint egészségügyi igazgatási, koordinációs 

és hatósági feladatkör. 

Ellátandó feladatok: az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. 

törvényben, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi 

szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a járási népegészségügyi feladatok 

ellátása. 



A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben érdemi 

döntéshozatal, különösen a közegészségügyi-járványügyi, egészségügyi igazgatási és 

egészségfejlesztési koordinációs és hatósági ügyek, valamint a kémiai biztonsági feladatok 

vonatkozásában. 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Nagykanizsai Járási 

Hivatal Népegészségügyi Osztály. 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 11. 

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal 

Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– magyar állampolgárság; 

– cselekvőképesség; 

– büntetlen előélet; 

– egyetem, általános orvos vagy higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és közegészségtan-

járványtan, vagy megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosi képesítés; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– megfelelő szakmai ismeret, kreativitás, precizitás, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. 

Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint; 

– motivációs levél; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– iskolai végzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okmányok másolatai; 

– nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak 

az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

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

betölthető. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Józsa Zsanett járási hivatalvezető nyújt, a 

06 (93) 509-511-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8900 

Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: ZAB/060/984-2/2016., valamint a munkakör megnevezését: „járási tiszti főorvos-

osztályvezető”; 

– elektronikus úton dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott részére a hivatal@zalakozig.hu e-mail címen 

keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot a Zala Megyei 

Kormányhivatal vezetője, a Nagykanizsai Járási Hivatal vezetője, valamint a Népegészségügyi 

Főosztály vezetője bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó 

hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.kormanyhivatal.hu/hu/zala – 2016. április 15. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 15. 

*** 

A Zala Megyei Kormányhivatal (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10.) a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Zala Megyei 

Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály járási tiszti főorvos-

osztályvezető munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2018. február 28-ig tartó közszolgálati 

jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2018. február 28-ig szól. 

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a 

munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 3. számú melléklet: 70. Közegészségügyi-

járványügyi, környezet- és település-egészségügyi hatósági és megelőző, népegészségügyi, 

egészségvédelmi, egészségmegőrzési és -megelőzési, valamint egészségügyi igazgatási, koordinációs 

és hatósági feladatkör. 



Ellátandó feladatok: az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. 

törvényben, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi 

szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a járási népegészségügyi feladatok 

ellátása. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben érdemi döntéshozatal, különösen a közegészségügyi-

járványügyi, egészségügyi igazgatási és egészségfejlesztési koordinációs és hatósági ügyek, valamint a 

kémiai biztonsági feladatok vonatkozásában. 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Zalaegerszegi Járási 

Hivatal Népegészségügyi Osztály. 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 18. 

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal 

Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– magyar állampolgárság; 

– cselekvőképesség; 

– büntetlen előélet; 

– egyetem, általános orvos vagy higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és közegészségtan-

járványtan, vagy megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosi képesítés; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– megfelelő szakmai ismeret, kreativitás, precizitás, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. 

Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint; 

– motivációs levél; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– iskolai végzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okmányok másolatai; 



– nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak 

az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Koczka Csaba járási hivatalvezető nyújt, a 

06 (92) 550-300-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8900 

Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: ZAB/060/985-2/2016., valamint a munkakör megnevezését: „járási tiszti főorvos-

osztályvezető”; 

– elektronikus úton dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott részére a hivatal@zalakozig.hu e-mail címen 

keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.kormanyhivatal.hu/hu/zala – 2016. április 15. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 15. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó utca 22.). a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet orvosszakmai és operatív főigazgató-

helyettes munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy 

a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A munkavégzés helye: Budapest, 1055 Markó utca 22. 

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

operatív főigazgató-helyettes közvetlenül irányítja az Igazgatóság alá tartozó szervezeti egységeket 

(Operatív Főosztály, Orvosszakmai és Oktatási Főosztály), valamint a Regionális Mentőszervezeteket. 

Feladata a mentési és mentésirányítási tevékenységek koordinálása, egységességének biztosítása 

valamint az OMSZ által irányított speciális és alternatív mentőszervezetek szakszerű 



mentésirányításának biztosítása. Felügyeli és irányítja Budapest és Pest megye fekvőbeteg-

szakellátásának sürgősségi ügyeleti rendje szerinti végrehajtását és a háziorvosi ügyeletek OMSZ 

általi irányítását. Ellátja a légi mentés operatív szempontok szerinti szakmai felügyeletét valamint 

koordinálja a mentésügyet érintő tudományos, szervezési és módszertani munkát. Kapcsolatot tart a 

társszervekkel, az oktatási intézményekkel, szakmai társaságokkal. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– orvosi egyetem, oxyológiai vagy oxyológiai- és sürgősségi orvostan szakvizsga; 

– legalább 5 év mentőorvosi gyakorlat; 

– legalább 3 év, egészségügyi területen szerzett vezetői gyakorlat; 

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdése a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek 

megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyéb szakvizsga; 

– sürgősségi ellátás területén meglévő szakmai gyakorlat; 

– egészségügyi menedzseri vagy azzal egyenértékű oklevél; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– jövőorientált szakmai terv a megpályázandó álláshelyről (3–5 oldal); 

– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik; 

– iskolai, illetve egyéb végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, melyet a bizottsági 

meghallgatáskor eredetiben be kell mutatni. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. július 1. napjával betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 27. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 

Budapest, Markó utca 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 



számot: 13000/112/2016 , valamint a munkakör megnevezését: „Orvosszakmai és Operatív 

Főigazgató-helyettes”. 

– elektronikus úton Papp Ibolya mb. stratégiai és hr-igazgató részére a papp.ibolya@mentok.hu e-

mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.kozigallas.gov.hu; 

– www.mentok.hu. 

*** 

Az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó utca 22.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet pszichológiai és mentálhigiénés 

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, 5 évig szól. A vezető beosztás 

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

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A munkavégzés helye: Országos Mentőszolgálat Főigazgatósága 1055 Budapest, Markó u. 22. 1134 

Budapest, Róbert Károly krt. 77. 

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

Mentőszolgálat Pszichológiai és Mentálhigiénés Osztályának vezetése, az annak keretein belül 

végzett alkalmassági és szűrővizsgálatok szakfelügyelete. Az OMSZ-on belüli pszichológiai felmérések 

megtervezése, előkészítése, a kivitelezés felügyelete, a kapott eredmények értékelése, ismertetése. A 

lelki egészségvédelmi tréningek megtervezése, a kivitelezésben részvétel. A krízisintervenciós 

tevékenységek felügyelete. A Mentőszolgálat más szervezeti egységeivel kapcsolattartás, a közös 

munkafolyamatok (egészségmegőrzés, oktatás) megtervezésében részvétel. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– pszichiáter szakorvos, vagy klinikai szakpszichológus végzettség, 

– legalább 5 év szakmai gyakorlat, 

– magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, 

– egészségügyi alkalmasság, 



– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása, 

– érvényes, „B” kategóriás vezetői engedély. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– az Országos Mentőszolgálatnál szerzett szakmai tapasztalat, 

– krízisintervenciós tapasztalat, 

– tréneri jártasság, 

– angol, német nyelvismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– jövőorientált szakmai terv a megpályázandó álláshelyről (2–3 oldal); 

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdése a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek 

megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt; 

– végzettséget igazoló dokumentumok másolata, amelyeket a bizottsági meghallgatáskor eredetben 

be kell mutatni; 

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

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 27. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 

Budapest, Markó utca 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 13000/116/2016, valamint a munkakör megnevezését: „Pszichológiai és Mentálhigiénés 

Osztályvezető”. 

– elektronikus úton Papp Ibolya mb. stratégiai és hr igazgató részére megküldve a 

papp.ibolya@mentok.hu e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.kozigallas.gov.hu; 

– www.mentok.hu. 



*** 

A Békés Megyei Központi Kórház (5700 Gyula, Semmelweis u. 1.) pályázatot hirdet Ortopédiai 

Osztály osztályvezető főorvosi állására. A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, 

szakorvosi munkakörre történik.  

Az osztályvezetői főorvosi megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18. 

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

vezetése, a magas színvonalú szakmai működés biztosítása. Az erőforrásokkal való hatékony 

gazdálkodás. A betegellátást végző orvosok tevékenységének irányítása. A jogi és a szakmai 

szabályoknak megfelelő működésről való gondoskodás. A minőségfejlesztési rendszer működésének 

biztosítása a szervezeti egységben.  

A szervezeti egység munkatársai szakmai felkészültségének folyamatos ellenőrzése, a teljesítmények 

értékelése.  

Az etikai- és munkafegyelem betartásáról való gondoskodás. 

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

Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi diploma; 

– ortopédia vagy ortopédia-traumatológia szakvizsga; 

– klinikumi gyakorlat; legalább 10 év ortopédiai osztályon szerzett szakmai tapasztalat; 

– menedzsment és minőségügyi ismeretek; 

– egyéni rátermettség; 

– menedzser szemlélet; 

– tudományos aktivitás. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– a szakterületen belül speciális területekben való jártasság, pl.: gyermekortopédia, sportortopédia; 

stb. 

– 10 évet meghaladó egyetemi gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat; 

– tudományos fokozat; 

– idegen nyelvismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; 

– vezetői koncepció; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési nyilvántartás másolata; 

– publikációs jegyzékek; 

– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, hogy a pályázatot az illetékes bizottság megismerhesse. 

A munkakör/beosztás betölthetőségének időpontja: 2016. július 15-től betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a Békés Megyei Központi Kórház címére 3 egyező 

példányban történő megküldésével (5700 Gyula, Semmelweis u. 1.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30. 

A pályázati kiírás a Közigállás portálon 2016. május 2-án jelenik meg. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.rethy.hu, www.aeek.hu honlapokon. 

*** 

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.) főigazgatója pályázatot hirdet 

osztályvezető főorvosi állás betöltésére, Intézetünk Pszichiátriai Osztályára. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/főorvos munkakörre és 

határozott idejű vezetői megbízásra szól. 

Pályázati feltételek: 

– pszichiátria szakvizsga; 

– legalább öt éves, a szakterületen szerzett gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat. 

Előnyt jelent: 

– tudományos munkásság, 

– pszichiátriai rehabilitációs szakvizsga vagy abban való képzés, 

– igazságügyi pszichiátriai szakvizsga vagy abban való képzés. 



Elvárt kompetencia: 

– kiváló szintű problémamegoldó képesség, szakmai vezetői készség, betegorientáltság, jó 

diagnosztikus képesség. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– tudományos munkák, publikációk jegyzéke; 

– szakmai koncepció; 

– diploma másolata; 

– szakvizsga bizonyítványok másolata; 

– működési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– kamarai tagsági igazolás; 

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

ennek meglétéhez kötött munkakörben dolgozik; 

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

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

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Feladat: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működtetése. 

Illetmény, juttatások: Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

Pályázati határidő: a megjelenést követő 15 nap. 

A pályázat benyújtása: Dr. Trombitás Zoltán főigazgató. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 

Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 

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

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal 

*** 

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete (8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) pályázatot ír ki a Dr. 

Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet főigazgató magasabb vezető beosztás megbízással történő 

betöltésére az alábbi tartalommal: 

A munkáltatói jogkör gyakorlója: Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete. 

A munkavégzés helye: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet (8960 Lenti, Kossuth út 10.). 



A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására megbízást 

az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A betöltendő magasabb vezetői megbízás megnevezése: főigazgató (megbízott vezető). 

A magasabb vezetői megbízás 5 évre szól. 

A betöltendő munkakör megjelölése: szakorvos. 

A betöltendő szakorvos munkakörhöz kapcsolódó közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A pályázat benyújtásának feltételei: 

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, valamint 

– legalább ötéves vezetői gyakorlat, 

– büntetlen előélet. 

A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2016. október 1. 

A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2021. szeptember 30. 

A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

– az orvosigazgató és a gazdasági igazgató megbízása, a megbízás visszavonása, illetve felettük az 

egyéb munkáltatói jogok gyakorlása; 

– az orvosigazgató és a gazdasági igazgató munkaköri leírásának meghatározása; 

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása; 

– a belső szabályzatok kiadása; 

– az intézmény tevékenysége elleni panasz megvizsgálása és elintézése; 

– a Rendelőintézet képviselete; 

– intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása; 

– házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése; 

– az intézmény higiénés rendjének biztosítása és felügyelete; 

– az intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenőrzése; 

– az orvosi és asszisztensi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének 

biztosítása és felügyelete; 



– tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi 

területét; 

– ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és 

döntésekben a vezető részére előírt feladatokat; 

– megszervezi az intézmény belső ellenőrzését, 

– elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, kötelezően előírt szabályzatait, továbbá 

az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket; 

– kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, 

intézményekkel; 

– kapcsolatot tart nemzetközi intézményekkel, szervezetekkel; 

– támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét; 

– folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját; 

– az ellátás szervezési feladatok irányítása, kapcsolattartás az alapellátással, társintézményekkel, 

szociális ellátással; 

– minőségirányítási rendszer működtetése; 

– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése; 

– mindaz, amit jogszabály a főigazgató hatáskörébe utal. 

Juttatások: illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

alapján. 

Egyéb juttatások jogszabály alapján. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát; 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– a legalább ötéves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást; 

– a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában 

résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek; 

– nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint 

előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 



A pályázati felhívás személyügyi központ honlapján való közzétételének időpontja: 2016. április 15. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 31. 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első soron következő 

képviselő-testületi ülés. 

A pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Polgármesteri Hivatal címére (8960 Lenti, Zrínyi 

Miklós u. 4.) kell benyújtani. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni dr. Tér Katalin titkársági 

ügyintézőnél lehet személyesen, vagy a 06 (92) 553-945-ös telefonszámon. 

*** 

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

pályázatot hirdet osztályvezető főorvosi munkakörben 

Anaesthesiologiai és Intenzív osztályvezető főorvosi állásra, közalkalmazotti jogviszonyban: 

Pályázati feltételek: 

– aneszteziológia-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; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás; 

– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogáról. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Belgyógyászati osztály osztályvezető főorvosi állásra, közalkalmazotti jogviszonyban: 

Pályázati feltételek: 



– belgyógyászat és/vagy gastroenterologus szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat. 

Előny: 

– gastroenterologiai szakvizsga, illetve jártasság. 

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; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás; 

– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogáról. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

A pályázat benyújtása a megjelenéstől számított 30 napon belül. 

Mindkét pályázathoz: 

Érdeklődni: Dr. Vörös Ibolya főigazgató, 8500 Pápa, Jókai u. 5–9., 06 (89) 514-002. 

*** 

Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) főigazgatója pályázati felhívása Sürgősségi 

Betegellátó Osztály osztályvezető főorvosi állásra. 

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezető megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig 

szól. 

A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztály (8200 Veszprém, 

Kórház u. 1.). 

Szervezeti egység: Sürgősségi Betegellátó Osztály. 



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

feladatok mellett osztályos szakorvosi feladatok ellátása. 

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

az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– oxyológiai, vagy aneszteziológiai – intenzív, vagy sürgősségi orvostan, vagy belgyógyászati 

szakvizsga; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat; 

– sürgősségi orvostan szakvizsga; 

– 5 évnél több vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 

– orvosi nyilvántartásba vétel, működési engedély, orvosi kamara tagsági igazolvány másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig benyújtható; 

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

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

A „KÖZIGÁLLÁS” publikálási dátuma: 2016. április 15. 

A „KÖZIGÁLLÁS”-on lejárat dátuma: 2016. június 30. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 30. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-

gazdálkodási Csoport részére. Kérjük a borítékon feltüntetni: „osztályvezető SBO főorvos”. 

– elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 31. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. (1043 Budapest, Görgey Artúr út 30.) pályázatot hirdet 

szemész szakorvos 

szájsebész szakorvos 

nőgyógyász szakorvos 

ortopéd szakorvos 

reumatológus szakorvos 

munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem; 

– szakirányú szakorvosi végzettség; 

– érvényes működési engedély; 

– igazolás OONY-ba vételről, kamarai tagságról; 

– 3 hónapnál nem régebbi e.b. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– további szakképesítés, szakrendelőben szerzett tapasztalat. 

Foglalkoztatás jellege: teljes vagy rész munkaidő. 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnali kezdéssel. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Király Ferenc orvosigazgató nyújt a 06 (1) 

3694-777/1695-ös telefonszámon. 



Önéletrajzát várjuk az orvosigazgato@ujpestiszakrendelo.hu e-mail címre vagy postai úton az Újpesti 

Egészségügyi Nonprofit Kft. címére: 1043 Budapest, Görgey Artúr út 30. 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete (6456 Madaras, Báthori u. 1.) pályázatot 

hirdet Madaras község fogorvosi körzetének vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel 

történő betöltésére, az alábbiak szerint: 

Munkakör megnevezése: fogorvos. 

Munkavégzés helye: 6456 Madaras, Nagyboldogasszony u. 2. 

Pályázati feltételek: 

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendeletben előírt feltételek megléte; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség; 

A pályázathoz csatolandó: 

– orvosi diplomát és szakirányú végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

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

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

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

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

működési feltételeket. 

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: 

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. A pályázattal 

kapcsolatban Juhász István polgármester ad felvilágosítást, a 06 (79) 558-001-es telefonszámon. 

*** 

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete (6456 Madaras, Báthori u. 1.) pályázatot 

hirdet Madaras község I. számú vegyes háziorvosi körzetének vállalkozási formában, területi ellátási 

kötelezettséggel történő betöltésére, az alábbiak szerint: 

Munkakör megnevezése: háziorvos. 



Munkavégzés helye: 6456 Madaras, Nagyboldogasszony u. 2. 

Pályázati feltételek: 

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendeletben előírt feltételek megléte; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség. 

A pályázathoz csatolandó: 

– orvosi diplomát és szakirányú végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 15 nap. Az álláshely a Képviselő-

testület döntését követően 3 hónap után tölthető be. 

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

működési feltételeket. 

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

6456 Madaras, Báthori u. 1. A pályázattal kapcsolatban Juhász István polgármester ad felvilágosítást, 

a 79/558-001-es telefonszámon. 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) 

pályázatot ír ki Sátoraljaújhely VII. számú felnőtt körzet háziorvos feladatainak vállalkozási formában 

történő ellátására, területi ellátási kötelezettséggel. 

Munkakör és munkahely megnevezése: a VII. számú háziorvosi körzethez tartozó felnőtt lakosság 

ellátása 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 14. alatti rendelőben. 

A tevékenység magába foglalja a hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeletben való részvételt, 

mely jelenleg vállalkozás útján van ellátva, így az ügyelet vállalása a háziorvostól függ. 

Pályázati feltételek: 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott előírt egyéb feltételek, valamint a 

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte; 

– büntetlen előélet; 



– a működtetési jog engedélyezési feltételeinek megléte. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolatát; 

– részletes személyi és szakmai önéletrajzot; 

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, illetve annak megkérését igazoló 

feladóvevény másolatát; 

– a pályázó hozzájárulását arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot 

megismerhetik; 

– a Járási Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által a működtetési jog engedélyezés feltételei 

meglétének igazolását; 

– jogi személyiséggel rendelkező egészségügyi szolgáltató esetén a társasági szerződést és a meglévő, 

Járási Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által kiadott engedélyét. 

Pályázat benyújtásának helye: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth 

tér 5. 

A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

Egyéb információk: a praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges 

szerződések megkötése napján. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 10. 

Elbírálási határidő: a pályázati határidő lejártát követő testületi ülés. 

Az állás betölthető 2016. július 1. napjától. 

További információ kérhető: Csernai Ferencné Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökétől, mobil: 

06 (30) 768-0172. 

Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyzőtől, telefonszám: 06 (47) 525-109, mobil: 06 (30) 995-

8547. 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 



Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet (5200 

Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126.) igazgató főorvosának pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: radiológus. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diplomát, szakvizsgát igazoló dokumentumok; 

– büntetlen előélet, 

A pályázathoz csatolandó: 

– diploma vagy annak hiteles másolata; 

– részletes szakmai és személyes önéletrajz, illetve az eddigi tevékenységek ismertetése; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

Juttatások, egyéb információk: 

– bérezés: Kjt. szerint; 

– munkaruha: szabályzat szerint; 

– határidő: a megjelenéstől számított 30 nap; 

– elbírálási határidő: a határidő lejáratát követő első munkanapon; 

– az állás azonnal betölthető; 

– lakás: megbeszélés tárgya. 

Pályázat benyújtása: dr. Lukács Zsuzsanna igazgató főorvosnak, VÖ EGYMI, cím: 5200 

Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126. T.: 06 (56) 590-231. 

*** 

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet (5200 

Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126.) igazgató főorvosának pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: III. számú házi gyermekorvosi szolgálat házi gyermekorvos. 

– közalkalmazott, később vállalkozói jogviszony keretében is betölthető majd az állás; 

– területi ellátási kötelezettséggel; 

– a praxis ellátandó lakosságának száma 1015 fő (0-tól 14 éves korig); 

– az intézetben diagnosztikai háttér biztosított (rtg, UH, labor); 

– az intézetben központi ügyelet működik; 

– a házi gyermekorvosi rendelő jól felszerelt és nem régiben teljes felújítására került sor; 



– a házi gyermekorvosi alapellátásban három – tapasztalt – házi gyermekorvos dolgozik. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, szakvizsgát igazoló dokumentumok; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolandó: 

– diploma vagy annak hiteles másolata; 

– MOK tagsági igazolvány, OONY igazolvány másolata; 

– részletes szakmai és személyes önéletrajz, illetve az eddigi tevékenységek ismertetése; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

Juttatások, egyéb információk: 

– bérezés: Kjt. szerint; 

– munkaruha: szabályzat szerint; 

– az állás azonnal betölthető; 

– lakás megbeszélés tárgya. 

Pályázat benyújtása: dr. Lukács Zsuzsanna igazgató főorvosnak, VÖ EGYMI, cím: 5200 

Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126., t.: 06 (56) 590-231. 

Komárom-Esztergom megye 

Vaszary Kolos Kórház, (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény Sebészet Osztályán sebész 

szakorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Sebészet osztályán (Komárom-Esztergom megye, 2500 

Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.). 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az osztály profiljába tartozó fekvő- és járóbeteg ellátás. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 



– sebész szakvizsga; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– személyi és foglalkoztatási adatok; 

– diploma, szakorvosi bizonyítvány másolata; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– működési nyilvántartás igazolása; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, abba 

beletekinthetnek és véleményezhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 nap 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 10 munkanap. 

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, a Vaszary Kolos Kórház, 

Esztergom címére (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.). 

A pályázattal kapcsolatos további információ Dr. Pák Péter orvosigazgatótól kérhető a 06 (30) 928-

1196-os telefonszámon. 

Nógrád megye 

Pest megye 

Herceghalom Község Önkormányzata (2053 Herceghalom, Gesztenyési út 13.) pályázatot hirdet 2400 

fős vegyes fogorvosi praxis feladatellátási szerződés útján történő működtetésére. A praxis OEP 

finanszírozással működtethető. 

A teljesen felszerelt, településközpontban lévő, felújított rendelő az OEP finanszírozott rendelés 

idejére díjmentesen használható. Egyéb támogatási lehetőségek, magánpraxis folytatása egyedi 

tárgyalás alapján lehetséges. 

Bővebb információ: Dr. Kovács Judit jegyzőtől a 06 (23) 530-560-ös telefonszámon, vagy a 

jegyzo@herceghalom.hu elérhetőségen kérhető. 

*** 

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.) pályázati 

felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: Sebészeti szakrendelő sebész, traumatológus szakorvos. 



Feladata: a sebészeti, traumatológiai szakrendelésen megjelent betegek gyógyításában történő 

részvétel. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– sebész, traumatológiai szakvizsga; 

– MOK tagság igazolása. 

A pályázathoz csatolandó: 

– szakmai és személyi önéletrajz; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– diploma és szakvizsga bizonyítvány fénymásolata; 

– OONY-ba vételi igazolás; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagba a pályázatot elbíráló bizottság tagjai betekinthessenek. 

Juttatások, egyéb információk: a betölthető állással kapcsolatban részletes információ kérhető dr. 

Rácz Tibor orvosigazgatótól a 06 (53) 351-444-es telefonszámon. 

Az állás 2016. július 1-jétől betölthető. 

A pályázat benyújtása: postai úton és/vagy elektronikusan 2016. május 31. napjáig. Nagykőrösi 

Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet 2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1. – dr. Rácz Tibor 

orvosigazgató, e-mail cím: tanko.agota@externet.hu. 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Tamási Város Önkormányzata (7090 Tamási, Szabadság u. 46–48.) pályázatot hirdet a Tamási II. 

számú házi gyermekorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátására. 

Ellátandó lakosságszám: 579 fő. 

Ellátandó települések száma: Tamási II. számú körzete és Pári Község Önkormányzata, mint csatolt 

település 

Pályázati feltételek: 

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

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte; 



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

rendelkező, illetve letelepedett státusz; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– OONY-ba vétel igazolása; 

– a Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolása; 

– háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása; 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya; 

– illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei 

fennállnak;  

– a praxis vállalkozói formában történő működtetése. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát; 

– részletes személyi és szakmai önéletrajzot fényképpel; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– kamarai és OONY-ba vétel igazolását; 

– nyilatkozatot a praxis vállalkozói formában történő működtetésére, egyéni vállalkozásról igazolás 

vagy cégkivonat; 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázatban résztvevők megismerhetik. 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos. 

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen Porga Ferencnél, Tamási Város 

polgármesterénél (7090 Tamási, Szabadság u. 46–48.). 

Területi ellátási kötelezettséggel: igen. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően. 

Leírás/Megjegyzések: A feladat ellátásának helye: 7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 18–22. alatt található 

rendelőintézet földszinti részén található rendelőhelyiség, amelyet kizárólag a körzetet ellátó orvos 

használ, bérleti díj fizetése nélkül, illetve Pári községben található orvosi rendelő kéthetente 

tanácsadás alkalmával. 

A praxis ellátásának módja: vállalkozási formában történő működtetés, területi ellátási 

kötelezettséggel, csecsemővédelmi tanácsadás, valamint iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban 

való részvétel. 



A praxisjog feladat-ellátási szerződés megkötése estén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes 

pályázó részére.  

A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól. 

A praxis finanszírozása: a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő 

egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával 

kötött külön szerződés alapján történik. 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást 

eredménytelennek nyilvánítja. 

Bővebb információt Gulyásné dr. Könye Katalin jegyző nyújt a 06 (74) 570-801-es telefonszámon 

vagy a jegyzo@tamasi.hu e-mail címen. 

*** 

Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (7130 Tolna, Hősök tere 1.) pályázatot ír ki Tolna 

IV. sz. háziorvosi körzete háziorvosi feladatainak ellátására. 

Munkakör és munkahely megnevezése: a IV. sz. háziorvosi körzethez tartozó felnőttkorú lakosság 

ellátása a Tolna, Mözs Szent István u. 13. alatti rendelőben. 

A tevékenység magában foglalja a hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való 

részvételt, mely egyben az ügyeletben társult települések /Bogyiszló, Fadd, Fácánkert/ ellátását is 

jelenti. 

A tevékenység vállalkozó háziorvosként látható el vagy határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyban (megállapodás szerint). 

Pályázati feltételek: 

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

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. 

rend. és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolatát; 

– részletes személyi és szakmai önéletrajzot; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a 

pályázati anyagot megismerhetik; 

– MOK tagsági igazolását. 



Egyéb információk: 

A pályázatot Tolna Város polgármesterének címezve, a Tolnai Polgármesteri Hivatal címére (7130 

Tolna, Hősök tere 1.) kérjük benyújtani. 

Az az orvos, aki Tolna városában kíván letelepedni a pályázat elbírálása során előnyben részesül, 

ehhez támogatást biztosítunk (megállapodás szerint). 

A pályázat benyújtásának határideje a „KÖZIGÁLLÁS” honlapján történő megjelenéstől (2016. április 

18.) számított 90 nap. 

Elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülés. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően. 

A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések 

megkötése alapján. 

A háziorvosi tevékenység a Képviselő-testület döntését követően, az ÁNTSZ engedélyének beszerzése 

és a MEP-pel történő szerződéskötés után azonnal gyakorolható. 

Információ kérhető: dr. Barna Györgyi vezető-háziorvostól [t.: 06 (30) 852-0850] vagy Ezerné dr. 

Huber Évától, Tolna Város jegyzőjétől [t.: 06 (74) 540-800]. 

Vas megye 

Veszprém megye 

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

pályázatot hirdet szakorvosi munkakörben 

szemész szakorvosi állásra, az egynapos szemsebészeti tevékenység koordinálására, vezetésére: 

Pályázati feltétel: 

– szemész szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás; 

– orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak 

teljesítését igazoló okiratok másolatai; 

– OONY-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 



csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi állásra: 

Pályázati feltétel: 

– csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás, orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező 

folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló okiratok másolatai; 

– OONY-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

szülész-nőgyógyász szakorvosi állásra: 

Pályázati feltétel: 

– szülész-nőgyógyász szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás; 

– orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak 

teljesítését igazoló okiratok másolatai; 

– OONY-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

sebész szakorvosi állásra: 

Pályázati feltétel: 

– sebész szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás, orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező 

folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló okiratok másolatai; 



– OONY-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

belgyógyász szakorvosi állásra: 

Pályázati feltétel: 

– belgyógyász szakorvos, szakorvos jelölt. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás, orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező 

folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló okiratok másolatai; 

– OONY-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Szakvizsga előtt álló (rezidens) jelentkezését is elfogadjuk. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

radiológus szakorvosi állásra: 

Pályázati feltétel: 

– radiológus szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás, orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező 

folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló okiratok másolatai; 

– OONY-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 



Sürgősségi Betegellátó Osztályra szakorvosi állásra: 

Pályázati feltétel: 

– szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás, orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező 

folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló okiratok másolatai; 

– OONY-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

bőrgyógyász szakorvosi állásra: 

Pályázati feltétel: 

– bőrgyógyász szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás, orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a működési 

nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– OONY-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Valamennyihez: 

Érdeklődni: Dr. Vörös Ibolya főigazgató, 8500 Pápa, Jókai u. 5–9., 06 (89) 514-002. 

Zala megye 

PRAXISJOG ÁTADÁSA 

Eladó nyugdíjazás miatt 2000 fős felnőtt háziorvosi praxis Nagykőrös városban (Kecskemét-Ceglédtől 

15-15 km távolságra) szakorvosnak. Rendelkezésre állás 8–16 óráig. 

A városban állandó központi ügyelet van, amiben nem kell részt venni. A praxis önkormányzati 

tulajdonú rendelőben van. 



Igény esetén az Önkormányzat bérlakást biztosít. 

Vételár: megegyezés szerint. 

További információ csak személyesen, 18 óra után [telefon: 06 (30) 299-1620]. 

Kapcsolattartó Dr. Somlyai Károly, telefon: 06 (30) 299-1620, e-mail: somlyai.encsi21@t-online.hu. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT ÁLLÁSOKRA 

Jászboldogháza Községi Önkormányzat (5144 Jászboldogháza, Rákóczi utca 27.) a közalkalmazottak 

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

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 6 hónap 

próbaidővel. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 21. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) 

ESZCSM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása Jászboldogháza község közigazgatási területén. 

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

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

önkormányzat igény esetén biztosítani tud. 

Pályázati feltételek: 

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

oklevél; 

– végzettséget igazoló dokumentumok, igazolások másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2016. október 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, Jászboldogháza Községi Önkormányzat 5144 Jászboldogháza, Rákóczi utca 27. 

– személyesen: Szűcs Lajos polgármester 5144 Jászboldogháza, Rákóczi utca 27. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Lajos polgármester nyújt a 06 (57) 460-

011-es telefonszámon. 

A pályázati kiírás megjelenik: 

– Boldogházi Hírek; 

– Jászboldogháza Községi Önkormányzat Honlapja – www.jaszboldoghaza.hu 

– www.kozigallas.hu honlap. 

*** 

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Sátoraljaújhelyi 

Erzsébet Kórház Csecsemő- és Gyermekosztály osztályvezető főnővér beosztás ellátására. 

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: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: irányítja és felügyeli az 

ápolási feladatok elvégzését szoros együttműködésben az osztály orvos-szakmai vezetőjével. 

Gondoskodik az anyagi eszközök hatékony felhasználásáról. Ellenőrzi a belső utasítások és a 

munkarend betartását, a dolgozók munkáját. Gondoskodik a napi munkaerőről, beosztásról, a 

terhelések arányos elosztásáról. Figyeli az ápolás korszerűsítésének lehetőségeit. Javaslatot tesz, 

tehet az ápolás színvonalának emelésére. Végzettségének, szakmai kompetenciájának megfelelően, a 

munkaköri leírása és a szakmai protokollok alapján végzi feladatait. 

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

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló; 

– egészségügyi intézményben szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság; 

– egészségügyi alkalmasság. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügyi intézményben szerzett legalább 1–3 év vezetői tapasztalat, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai vezetői program; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban; 

– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők 

megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. május 23. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 13. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lénárt Józsefné nyújt, a 06 (47) 525-305-ös 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 29-03/2016., valamint a beosztás megnevezését: „osztályvezető főnővér”; 

– elektronikus úton, Lénárt Józsefné ápolási igazgató részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen 

keresztül; 

– személyesen: Lénárt Józsefné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a Véleményező Bizottság 

állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapja – 2016. április 20. 

– Munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu – 2016. április 20. 

– Közigállás publikálási ideje: 2016. április 22. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 



Az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó utca 22.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet biztonságvédelmi igazgató munkakör 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. A vezető beosztás 

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

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A munkavégzés helye: 1055 Budapest, Markó utca 22. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: gondoskodik az őrzés-

védelmi feladatok szükség szerinti ellátásáról, az épület- és vagyonvédelem biztonsági szempontú 

megszervezéséről. Megszervezi a munkabiztonsági, tűzvédelmi és környezetvédelmi feladatok 

ellátását és előkészíti a vonatkozó szabályzatok tartalmát. Koordinálja a foglalkozás-egészségügyi 

szolgálat működését. Felméri a szervezeten belüli és a releváns szervezeten kívüli biztonsági 

kockázatokat, valamint a valószínűsíthető válsághelyzeteket, és intézkedési tervet dolgoz ki a 

megelőzésükre, a felkészülésre, a kezelésükre, és a helyreállító munkálatok elvégzésére. 

Gondoskodik a minősített adatokat tartalmazó ügyirat-kezelés megszervezéséről és ellátásról. 

Szakértőként részt vesz a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság ülésein, a Nemzeti 

Veszélyhelyzet kezelés Központ Általános Munkacsoportjában, valamint a Járványügyi Védekezési 

Munkabizottságban, és Hőhullám elleni Védekezési Munkabizottságban. Ellátja az OMSZ képviseletét 

az – Egészségügyi Válsághelyzetek Kezelésének Országos Tervében nevesített – Operatív Vezetési 

Csoportban. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség és legalább középfokú biztonságvédelmi szakirányú végzettség vagy felsőfokú 

biztonságvédelmi szakirányú végzettség; 

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdése a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek 

megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– jogi végzettség; 

– rendvédelmi, nemzetbiztonsági, hivatásos tiszti munkatapasztalat; 

– nagyvállalati környezetben szerzett biztonságvédelmi tapasztalat; 

– idegen nyelv ismerete. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– jövőorientált szakmai terv a megpályázandó álláshelyről (3–5 oldal); 

– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik; 

– iskolai, illetve egyéb végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, melyet a bizottsági 

meghallgatáskor eredetiben be kell mutatni. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. július 1. napjával betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 27. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 

Budapest, Markó utca 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 13000/110/2016., valamint a munkakör megnevezését: „Biztonságvédelmi Igazgató”. 

– elektronikus úton Papp Ibolya mb. stratégiai és hr-igazgató részére a papp.ibolya@mentok.hu e-

mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.közigallas.gov.hu; 

– www.mentok.hu 

*** 

Az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó utca 22.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet jogi igazgató munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

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

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A munkavégzés helye: Budapest, 1055 Markó utca 22. 

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

iránymutatást nyújt az OMSZ minden szervezeti egysége számára, felügyeli az OMSZ jogszabályoknak 

megfelelő működését. Közreműködik a közbeszerzések jogi szempontú, szabályossági felügyeletében, 



ellenőrzésében. Gondoskodik a belső szabályozók jogi koherenciájáról. Véleményezi, ellenjegyzi a 

szerződéseket és egyéb megállapodásokat, előkészíti az utasításokat, szabályzatokat, stratégiákat és 

egyéb belső szabályozókat. Közreműködik a Főigazgató döntéseinek jogi előkészítésében. Koordinálja 

az OMSZ által készítendő jogszabály-tervezetek kidolgozását és biztosítja az OMSZ jogi (peres és nem 

peres) képviseletét. Ellátja a közérdekű adatkérésekkel, egyéb adatkéréssel, közérdekű 

bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos feladatokat. Jogi támogatást nyújt az uniós forrásból vagy 

egyéb támogatásból megvalósuló projektek tervezéséhez, végrehajtásához. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– szakirányú egyetemi végzettség; 

– közigazgatási szakvizsga; 

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdése a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek 

megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– államigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat; 

– 3 évet meghaladó vezetői tapasztalat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– jövőorientált szakmai terv a megpályázandó álláshelyről (3–5 oldal); 

– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik; 

– iskolai, illetve egyéb végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, melyet a bizottsági 

meghallgatáskor eredetiben be kell mutatni. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör 2016. július 1. napjával betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 27. 

A pályázatok benyújtásának módja: 



– postai úton, a pályázatnak az Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 

Budapest, Markó utca 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 13000/111/2016., valamint a munkakör megnevezését: „Jogi Igazgató”. 

– elektronikus úton Papp Ibolya mb. stratégiai és hr-igazgató részére a papp.ibolya@mentok.hu e-

mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.kozigallas.gov.hu; 

– www.mentok.hu. 

*** 

Az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó utca 22.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Rendkívüli Műveletek Osztály 

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, 5 évig szól. A vezető beosztás 

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

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A munkavégzés helye: 1055 Markó utca 22. 

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

terv folyamatos karbantartását. Elkészíti és folyamatosan karbantartja a Honvédelmi Intézkedési 

Tervet, valamint az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátására vonatkozó tervet. Kapcsolatot 

tart a társszervekkel, felettes hatóságokkal. A mentőszervezetekkel együttműködve ellátja konkrét 

gyorsreagálású csoportok szervezését, azok személyi állományának kialakítását, képzését, 

felkészítését. Egyeztetést folytat az OMSZ által biztosított állami rendezvények biztosításának 

megszervezéséről, a rendezvény szervezését ellátó szolgáltatóval, valamint a rendezvény 

szervezésében érintett állami szervezetekkel. Koordinálja a tömeges baleseti egységek 

tevékenységét, valamint a tárgyi feltételek rendelkezésre állását folyamatosan ellenőrzi. Előkészíti és 

koordinálja az országos gyakorlatokat. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetemi vagy főiskolai végzettség; 

– sürgősségi ellátásban valamint tömeges balesetek kezelésében szerzett szakmai gyakorlat; 



– egészségügyben szerzett legalább 3 éves vezetői-szervezői tapasztalat; 

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdése a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek 

megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– katasztrófavédelem és járványügy területen szerzett egyéb képesítés és gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– jövőorientált szakmai terv a megpályázandó álláshelyről (2–3 oldal); 

– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik; 

– iskolai, illetve egyéb végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, melyet a bizottsági 

meghallgatáskor eredetiben be kell mutatni. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. július 1. napjával betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 27. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 

Budapest, Markó utca 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 13000/113/2016., valamint a munkakör megnevezését: „Rendkívüli Műveletek 

osztályvezető”; 

– elektronikus úton Papp Ibolya mb. stratégiai és hr igazgató részére a papp.ibolya@mentok.hu e-

mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.kozigallas.gov.hu; 

– www.mentok.hu. 

*** 

Az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó utca 22.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Országos Mentőszolgálat Műszaki és 

Üzemeltetési Főosztály gépjármű 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, 5 évig szól. A vezető beosztás 

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

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 77. 

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

Mentőszolgálat hosszú távú gépjármű stratégiájának elkészítése. Az OMSZ új gépjárműveinek 

beszerzésében való közreműködés és az üzembeállításuk. A rendelkezésre álló gépjárművek 

üzemképességének és üzemanyag ellátásának biztosítása. A jóváhagyott előirányzatokkal való 

gazdálkodás, szerződések és megrendelések előkészítése. A gépjárművek tervszerű és gazdaságos 

karbantartási, javítási tevékenységének felügyelete. Takarékossági és költséghatékonysági 

intézkedések kidolgozása. Raktározási tevékenység felügyelete. Gépjármű vezetők rendszeres 

képzésének szakmai irányítása. Rendszeres és eseti vezetői ellenőrzések és monitoring tevékenység 

végzése. Szakmai szakértői tevékenység projektekben. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetemi vagy szakirányú felsőfokú végzettség; 

– flottakezelésben szerzett legalább 3 éves gyakorlat; 

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdése a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek 

megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt; 

– érvényes, legalább „B” kategóriás vezetői engedély. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakirányú felsőfokú, közlekedés- illetve járműgépész végzettség az 1/1990. (IX. 29.) KHVM 

rendeletben meghatározottak szerint; 

– szakirányú vezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– jövőorientált szakmai terv a megpályázandó álláshelyről (2–3 oldal); 



– végzettséget igazoló dokumentumok másolata, amelyeket a bizottsági meghallgatáskor eredetiben 

be kell mutatni; 

– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 27. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 

Budapest, Markó utca 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 13000/114/2016, valamint a munkakör megnevezését: „Gépjármű osztályvezető”; 

– elektronikus úton Papp Ibolya mb. stratégiai és hr-igazgató részére a papp.ibolya@mentok.hu e-

mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.kozigallas.gov.hu; 

– www.mentok.hu. 

*** 

Az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó utca 22.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet biztonságvédelmi főosztályvezető 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

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

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A munkavégzés helye: Országos Mentőszolgálat Főigazgatósága 1055 Budapest, Markó u. 22., 1134 

Budapest, Róbert Károly krt. 77. 

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

Mentőszolgálat, mint munkáltató jogszabályban meghatározott, őrzés-védelmi feladatokkal, 

információvédelemmel, minősített adatok védelmével, objektumvédelemmel, vagyonvédelemmel 

kapcsolatos feladatainak szervezése, irányítása, ellenőrzése. Biztonsági rendszerek infrastrukturális 

feltételeinek megteremte´se, a működtetés e´s karbantartás felügyelete. Szervezeten belüli és 

szervezeten kívüli biztonságvédelmi kockázatok felmérése. Jogszabályban meghatározott biztonsági 

vezető feladatok ellátása. A fent felsorolt feladatok ellátására vonatkozó munkatervek, fejlesztési 

tervek és stratégiai dokumentumok elkészítésének koordinálása. 



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

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

Pályázati feltételek: 

– magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet; 

– egyetem vagy szakirányú felsőfokú végzettség; 

– legalább 3 év releváns munkatapasztalat; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásának vállalása; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakirányú, biztonságtechnikai mérnöki, egyéb védelmi szakirányú végzettség; 

– rendvédelmi tapasztalat; 

– vezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– jövőorientált szakmai terv a megpályázandó álláshelyről (2–3 oldal terjedelemben); 

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdése a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek 

megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt; 

– végzettséget igazoló dokumentumok másolata, melyeket a bizottsági meghallgatáskor eredetiben 

be kell mutatni; 

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

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 27. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 

Budapest, Markó utca 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot 13000/115-2016., valamint a munkakör megnevezését: „Biztonságvédelmi főosztályvezető” 



– elektronikus úton Papp Ibolya mb. stratégiai és hr-igazgató részére megküldve a 

papp.ibolya@mentok.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.kozigallas.gov.hu; 

– www.mentok.hu. 

*** 

Az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó utca 22.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet munkavédelmi főosztályvezető munkakör 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

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

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A munkavégzés helye: Országos Mentőszolgálat Főigazgatósága 1055 Budapest, Markó u. 22., 1134 

Budapest, Róbert Károly krt. 77. 

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az Országos 

Mentőszolgálat, mint munkáltató jogszabályban meghatározott, munkavédelemmel – ezen belül 

munkabiztonsággal, tűzvédelemmel, környezetvédelemmel –, munkaegészségüggyel – ezen belül 

foglalkozás-egészségüggyel és járványüggyel –, kapcsolatos feladatainak szervezése, irányítása, 

ellenőrzése. A jogszabályokban, SzMSz-ben, belső szabályzókban meghatározott feladatok 

ellátásának biztosítása. A fenti feladatok ellátására vonatkozó munkatervek, fejlesztési tervek és 

stratégiai dokumentumok elkészítésének koordinálása. 

Illetmény és juttatások: 

– az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi szintű jogi, államigazgatási főiskolai vagy felsőfokú szakirányú végzettség; 

– magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet; 

– a szakterület jogi hátterének alapos ismerete; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásának vállalása; 



– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– közigazgatási gyakorlat; 

– közigazgatási szakvizsga; 

– egészségügyi intézményben szerzett tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– jövőorientált szakmai terv a megpályázandó álláshelyről (2–3 oldal terjedelemben); 

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdése a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek 

megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt; 

– végzettséget igazoló dokumentumok másolata, melyeket a bizottsági meghallgatáskor eredetiben 

be kell mutatni; 

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

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2016. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 27. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 

Budapest, Markó utca 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 13000/117/2016., valamint a munkakör megnevezését: „Munkavédelmi főosztályvezető”; 

– elektronikus úton Papp Ibolya mb. stratégiai és hr-igazgató részére megküldve a 

papp.ibolya@mentok.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.kozigallas.go.hu; 

– www.mentok.hu. 

*** 

A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak 

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

Erzsébet Kórház élelmezésvezető beosztás ellátására. 



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: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

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

részlegének vezetése, irányítása. A betegek és dolgozók étkeztetésének szakszerű ellátása a 37/2014. 

(IV. 30.) EMMI rendelet alapján. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, Dietetikus; 

– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– hatályos jogszabályok ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban; 

– szakmai önéletrajz; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők 

megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék; 

– érvényes működési engedély másolata. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. július 26. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Piroska gazdasági igazgató nyújt, a 06 

(47) 525-304-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 18-04/2016., valamint a beosztás megnevezését: „élelmezésvezető”; 



– elektronikus úton Lukács Piroska gazdasági igazgató részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen 

keresztül; 

– személyesen: Lukács Piroska gazdasági igazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a Véleményező Bizottság 

állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 27. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapja – 2016. április 20. 

– Közigállás publikálási ideje: 2016. április 22. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

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

 


