Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
hatályos: 2016.11.08 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.
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy a papíralapon és elektronikusan egyaránt megküldött,
de eltérő szövegezésű hirdetések esetén a papíralapon eljuttatott és aláírt szöveget tekintjük
mérvadónak.
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 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet humánpolitikai csoportvezető
beosztás betöltésére.
A vezetői megbízás megnevezése: humánpolitikai csoportvezető.
A közalkalmazotti munkakör megnevezése: humán szervező.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott, 4 év időtartamra szól, de legfeljebb a
hatvanötödik életév betöltéséig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, heti 40 óra.
A munkavégzés helye: Szeged, Tisza Lajos körút 107.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: képzettségének, végzettségének megfelelően kinevezett
munkakör szerint.
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a humánpolitikai csoportvezető vezeti a Klinikai
Központ Stratégiai Igazgatóság Humánpolitikai Csoportját, koordinálja a Klinikai Központ
humánpolitikai feladatait, ezen belül feladata különösen:
A Humánpolitikai Csoport munkafolyamatainak megszervezése, a HR munkatársak tevékenységeinek
koordinálása, összefogása, ellenőrzése,
A SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ humán stratégiájával kapcsolatos döntések előkészítése
és végrehajtása,
Belső szabályozások kialakításában való részvétel,
A belső eljárásokban, szabályzatokban, utasításokban és körlevelekben foglalt eljárásrendek
érvényesítése,
A közalkalmazottak egyéni karrierpályáját végigkísérő intézkedések kezdeményezése, koordinálása,
intézése,
Humánpolitikai szakmai támogatás, tanácsadás, állásfoglalás és szakvélemény nyújtása,
Humánpolitikai területhez tartozó elemzések, kimutatások készítése,
Intézkedési tervekhez kimutatások készítése,
A Humánpolitikai Csoportot érintő adatszolgáltatások teljesítése,
A SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ személyi teljesítményértékelési rendszerének
kidolgozása, bevezetésének koordinálása, a személyi teljesítményértékelési rendszer fejlesztése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a SZTE Kollektív Szerződés rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– munkaügyi kapcsolatok felsőfokú végzettség;
– jogi szakokleveles hr szaktanácsadó szakképesítés;
– fekvő- és járóbetegellátást nyújtó intézményben szerzett legalább 5 éves igazgatási tapasztalat;
– legalább 5 év vezetésben szerzett tapasztalat;
– Szegedi Tudományegyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszony, ennek hiányában a vezetői
megbízással egyidejű közalkalmazotti kinevezés;
– széleskörű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek;
– magyar állampolgárság;
– büntetlen előélet.
A humánpolitikai csoportvezető beosztás betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel
jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– angol vagy német nyelv ismerete;
– felsőoktatási környezetben szerzett munkatapasztalat;
– személyi teljesítményértékelési rendszer kidolgozásában és bevezetésében szerzett gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte;
– kiváló kommunikációs képesség;
– terhelhetőség, együttműködési készség;
– stratégiai és rendszerszemlélet az egészségügyi ellátás szervezésében.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai adatlap;
– motivációs levél;
– pályázó személyi adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz;

– pályázó vezetői koncepciójáról, terveiről szóló összefoglalója;
– végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, illetve nyelvtudást igazoló okiratok másolatai,;
– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot igazoló okmányok (munkáltatói igazolások);
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűnügyi nyilvántartási rendszer
adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől
eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt;
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát
megismerhetik;
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat elnyerése esetén a jogszabályban előírt
vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségének eleget tesz;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a digitális másolat minden tekintetben megegyezik a
papír alapon benyújtott eredeti példánnyal.
A beosztás betölthetőségének várható időpontja: 2017. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat személyesen vagy postai úton kell benyújtani az
SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Elnöki Hivatal Titkárságára (Szeged, Tisza L. krt. 107. 1.
emelet) 1 eredeti és 5 másolati példányban, valamint CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón, PDF
kiterjesztésű fájlban készült, 1 digitális másolati példányban.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. december 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
SZTE honlapja – 2016. október 28.;
SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ honlapja – 2016. október 28.;
www.kszk.gov.hu – 2016. október 28.
***
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.)
főigazgatója állást hirdet közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőre a következő munkakörbe:
Újszülött, Csecsemő-gyermekgyógyászati osztályra osztályvezető főorvos, 5 évre szóló határozott
idejű vezetői megbízással.
Pályázati felvételek:
– orvostudományi egyetemi diploma;

– csecsemő-gyermekgyógyászati, csecsemő-gyermekgyógyászati intenzív terápia, neonatológia
szakvizsga;
– büntetlen előélet, graduális és posztgraduális oktatásban szerzett tapasztalat, vezetői tapasztalat.
Előny:
– tudományos minősítés;
– egyéb ráépített szakvizsga;
– idegen nyelv tárgyalás- és oktatásszintű ismerete.
A pályázathoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai elképzelések;
– vezetői koncepció, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat bírálatában
résztvevők megismerhetik a pályázatot.
Bérezés: megállapodás szerint.
A pályázat benyújtási határideje: 2016. november 30.
Az állás betölthető: 2017. január 1. napjától.
Érdeklődni lehet: dr. Reiber István orvosigazgatónál.
A pályázat benyújtása: Dr. Csernavölgyi István főigazgatóhoz (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u.
3.).
***
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Rehabilitációs Osztály
Szentgotthárd szakorvos vagy szakorvos-jelölt munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Hunyadi J. utca 31.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: mozgásszervi
rehabilitáció szakorvos/szakorvos-jelölt feladatok ellátása teljes munkaidőben.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetem, mozgásszervi rehabilitáció szakorvos képesítés/általános orvos diploma.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány);
– működési nyilvántartás igazolása;
– szakmai önéletrajz;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók véleményezzék és megismerjék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével
(9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: Sz/1994-0/2016., valamint a munkakör megnevezését: szakorvos vagy
szakorvos-jelölt;
– személyesen: Dr. Káldy Zoltán, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 28.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltató kiemelt bérezést és lakhatási
támogatást biztosít.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet II.
Reumatológiai Osztályára osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: 1023 Budapest, Frankel Leó út 38–40.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a II. Reumatológiai
Osztályon a szakmai munka tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése a szakorvosi teendők
ellátása mellett. Részvétel a medikusok, a rezidensek és a szakorvos-jelöltek oktatásában. Az intézeti
tudományos és kutató munkában való aktív részvétel.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem;
– reumatológia és fizioterápia vagy reumatológia szakorvosi képesítés, Ph.D. minősítés;
– angol nyelvből középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga;
– legalább 10 év feletti szakmai gyakorlat, legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat;
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– magyar állampolgárság;
– büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetemi oktatásban részvétel;
– tudományos aktivitás;
– MedWorks eü. program ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– diploma és szakképesítések fénymásolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes működési határozat;
– személyi-, szakmai önéletrajz;
– publikációs jegyzék;
– vezetői koncepció az osztály vezetésére vonatkozóan;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a bíráló bizottság tagjai is megismerhetik;
– orvosi kamarai tagság igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető
be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Málicsné Bozzay Mariann nyújt, a 06 (1) 4388326-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet címére történő
megküldésével (1023 Budapest, Frankel Leó út 25–29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: F-127-1/2016., valamint a beosztás megnevezését:
„osztályvezető főorvos”.
– elektronikus úton Málicsné Bozzay Mariann humánpolitikai főelőadó részére a
bozzay.mariann@orfi.hu e-mail címen keresztül
vagy
– személyesen: Málicsné Bozzay Mariann humánpolitikai főelőadó, Budapest, 1023 Budapest, Frankel
Leó út 25–29. Igazgatósági épület I. em. 19.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.orfi.hu/álláslehetőségek – 2016. október 19.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázati anyagot Prof. Dr. Poór Gyula
főigazgatónak kérjük címezni. A pályázat benyújtási határidejének irányadó dátuma a Közigazgatási
és Igazságügyi Hivatal honlapján (www.kszk.gov.hu) megjelenő dátum.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 19.
A pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH). A pályázati kiírás a
munkáltató által a KIH részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.
***
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (1024 Budapest, Mechwart liget 1.)
pályázati felhívása II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat főigazgatói álláshelyének betöltésére.
A munkakör betöltésének időpontja: 2017. január 1.
A jogviszony időtartama: 5 év határozott idejű munkaviszony a Munka Törvénykönyve vezető állású
munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (1027
Budapest, Kapás u. 22.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: az Egészségügyi Szolgálat szakmai és
gazdasági irányítása, az intézmény képviselete, a kerület egészségügyi ellátásának szervezése.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– orvostudományi vagy egyéb egyetemi végzettség;
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzseri szakképesítés;
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat;
– a munkakör betöltéséhez vagyonnyilatkozat szükséges.
Az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok
megnevezése: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2000. (VII. 1.) rendelete.
A pályázat alapján a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései
alkalmazásával, határozott idejű munkaviszony létesítésére kerül sor.
A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:
– részletes szakmai önéletrajz;
– végzettség(ek)et, szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai elképzelés;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát
megismerhetik;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén egyidejűleg a jogszabályban előírt
vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségének eleget tesz.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 11.
A pályázati hirdetmény 2016. október 17-én kerül megjelentetésre a „KÖZIGÁLLÁS” honlapon.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként a következő
címre:
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, Dr. Láng Zsolt polgármester (1024
Bp., Mechwart liget 1.).
A borítékon kérjük feltüntetni: „Egészségügyi Szolgálat főigazgatói pályázata”.
A pályázat elbírálásának határideje: a Képviselő-testület decemberi ülése.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat előkészítő bizottság véleményezi, amely a
pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja. Az előkészítő bizottság és az

Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság véleményezését követően Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
***
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi
Intézménye intézményvezető (magasabb vezető) álláshely betöltésére kiírt pályázati hirdetménye.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Vezetői megbízás időtartama: 2017. január 1. – 2021. december 31.
A munkavégzés helye: 1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 104.
Munkaköri feladatok:
Az intézmény felelős irányítása, a magasabb vezetői feladatok ellátása, a szervezeti egységek vezetői
irányítása, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért. Képviseli az intézményt külső
szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működésének valamennyi
területét, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Az intézményvezető felel – az intézmény
feladatkörét érintően – az egészségügyi alapellátás, a helyi önkormányzat fenntartásában lévő,
közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetésének, a
közfinanszírozott szakellátási feladatok ellátásának biztosításáért.
Gyakorolja a munkáltatói jogokat, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban,
önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, elkészíti az
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, a házirendet, a szakmai programokat, a dolgozók
munkaköri leírását, képzési, továbbképzési tervét, munkatervet, valamint a kötelezően előírt
szabályzatokat. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai
szervezetekkel, intézményekkel, támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek,
közösségek tevékenységét. Folyamatosan értékeli az intézmény tevékenységét, munkáját.
Pályázati feltételek:
– egyetemi, illetve főiskolai szintű képesítés;
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, vagy annak vállalása, hogy a
pályázó képzésben részt vesz, illetve – a kinevezés (megbízatás) átadásától számított – öt éven belül
a szakképesítést megszerzi;
– magyar állampolgárság;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
rendelkezései szerint

Előnyt jelent:
– egészségügyi intézményben szerzett legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat;
– egészségügyi menedzseri szakképesítés megléte.
Benyújtandó:
– szakmai önéletrajz;
– képesítést és szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata;
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatába az elbírálásban résztvevők betekinthetnek, a
pályázat tartalmát megismerhetik, valamint arról, hogy a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történő
tárgyalását kéri;
– a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásáról;
– nyilatkozat arról, hogy nem áll a cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondokság alatt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 25.
A munkakör legkorábban 2017. január 1-jétől tölthető be.
A pályázatok benyújtásának módja: személyesen a 1239 Budapest, Hősök tere 12. alatti
irodahelyiségben, és elektronikus úton Szegény Ákos részére, szegeny.akos@ph.soroksar.hu e-mail
címre. A pályázattal kapcsolatban a 06 (1) 289-2100-es telefonszámon lehet érdeklődni.
A pályázat elbírálásának módja: a pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási, illetve
a munkáltatói jogkör gyakorlója által esetenként összehívott, a Kjt. egészségügyi intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében
meghatározott bizottság véleményezi. Ezen bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő pályázót
személyesen meghallgatja. A bizottsági meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely
tartalmazza a bizottság tagjainak az egyes pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét. A
bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a képviselő-testület a pályázati határidő lejártát
követő első ülésén dönt a kinevezésre kerülő személyről.
***
Vaszary Kolos Kórház (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény Belgyógyászat osztályára
belgyógyász szakorvos (osztályvezető főorvosi megbízással) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Belgyógyászat osztály. Komárom-Esztergom megye,
2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az osztály profiljába tartozó szakorvosi feladatok ellátása.
(Biztosítva a fekvő- és járóbeteg-ellátás szakmai egységét)
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, egyebekben személyes
egyeztetés szükséges.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– belgyógyász 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: 2017. július 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 15 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 Gábor orvosigazgatótól kérhető a 06 (30) 928-1196-os telefonszámon.
***
Kátai Gábor Kórház Központi Igazgatás (5300 Karcag, Zöldfa u. 48.) pályázatot hirdet orvosigazgató
(magasabb vezető) beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a Kjt. 21/A.
§-a szerinti próbaidővel. A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
Foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca
48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az Intézmény orvosigazgatói feladatainak ellátása,
egészségügyi-, szakmai tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás folyamatosságának
biztosítása, szakmai összehangolása. A 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet 10. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései valamint az ágazati jogszabályi előírások az
irányadók, valamint a megbeszélés szerint.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– szakorvosi szakvizsga;
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel vagy egészségügyi
(szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítéssel vagy jogi szakokleveles orvosi szakirányú továbbképzési szakon szerzett
képesítéssel.
– legalább 5 év gyakorló orvosi tevékenység.
Előny:
– legalább 3 éves vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma;
– szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata,
– egészségügyi (szak)menedzser vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés másolata;
– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program;
– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata;
– MOK tagságot igazoló dokumentum;
– alapszintű MS Office (irodalmi alkalmazások);
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére;

– nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az orvosigazgatói feladatok ellátása vagyonnyilatkozattételi kötelezettséghez kötött és hogy azt a pályázat nyertessége esetén az előírt határidőre
megteszi;
– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató
megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 25.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton Intézményünknek az alábbi címre: 5300 Karcag,
Zöldfa utca 48. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint:
„Orvosigazgató”;
illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu
e-mail címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség
jogkövetkezményét vonja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.
***
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.) főigazgatója pályázatot hirdet
osztályvezető főorvosi állás betöltésére az Intézet Bőrgyógyászati Osztályára.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/főorvos munkakörre és
határozott idejű vezetői megbízásra szól.
Pályázati feltételek:
– bőrgyógyászat szakvizsga;
– legalább tíz éves, a szakterületen szerzett gyakorlat;
– vezetői gyakorlat;
– tudományos munkásság.
Előnyt jelent:
– allergológia és klinikai immunológia ráépített szakvizsga;
– tudományos fokozat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
– részletes szakmai önéletrajz;
– tudományos munkák, publikációk jegyzéke;

– szakmai koncepció;
– diploma másolata;
– szakvizsga bizonyítványok másolata;
– működési nyilvántartásról érvényes igazolás;
– kamarai tagsági igazolás;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó
ennek meglétéhez kötött munkakörben dolgozik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban 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 30 nap.
A pályázat benyújtása: Dr. Trombitás Zoltán főigazgató, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, (2143
Kistarcsa, Semmelweis tér 1.).
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 nap.
Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.
***
Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárda, Árpád út 26.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Felső-Szabolcsi Kórház orvosigazgató
munkakörének 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, 4600 Kisvárda, Árpád u. 26.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: orvos szakmai
irányelvek meghatározása, betartatása és ellenőrzése Az intézmény fekvő- és járóbeteg ellátásának
orvos-szakmai felügyelete, irányítása, ellenőrzése. Együttműködés az ápolás irányításával. Az
egészségügyi ellátás finanszírozásának folyamatos figyelemmel követése és ennek függvényében az
orvos-szakmai hatékonyság és gazdaságossági szempontok kidolgozása és érvényesítése. Rövid-,
közép- és hosszú távú szakmai, fejlesztési és integrációs koncepciók tervezése és az intézmény
stratégiai tervéhez illesztése. A szakorvosok számára az intézmény és az osztály struktúrájába

illeszthető szakmai specializáció tárgyi és személyi lehetőségeinek kialakítása, szakmailag elvárható
támogatása. Az orvosi tevékenységek teljesítményének, a finanszírozási és betegforgalmi mutatók
figyelemmel kísérése, a felső vezetés által előírt elvárások teljesülésének ellenőrzése, eltérés esetén
a szükséges intézkedések végrehajtása. Betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel
kísérése, betegjogi képviselővel való kapcsolattartás. A gyógyszerellátás szakmai felügyelete.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, orvostudományi diploma, szakvizsga;
– legalább 5 év szakorvosi tapasztalat;
– legalább 3 év vezetői tapasztalat;
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi
(szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés, vagy jogi szakokleveles orvosi szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés;
– vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó 5 éven belül megszerzi az előírt szakképesítést;
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése sikeres pályázat esetén.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos fokozat;
– orvos-közgazdász irányú képesítés;
– idegen nyelv ismerete;
– tudományos munkában való részvétel.
Elvárt kompetenciák:
– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte;
– kommunikációs, problémamegoldó készség;
– rendszerszemlélet;
– egészségügyi kontrolling szemlélet.
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 az orvosigazgatói feladatokra
vonatkozóan;

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Adrienn nyújt, a 06 (45) 502-120-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Felső-Szabolcsi Kórház címére
történő megküldésével (4600 Kisvárda, Árpád u. 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 174/2016., valamint a munkakör megnevezését:
„orvosigazgató”,
illetve elektronikus úton: Csík Bernadett részére a hr@kisvardakorhaz.hu e-mail címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a FelsőSzabolcsi Kórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.
***
Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete (8980 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) pályázatot ír ki a Dr.
Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet főigazgató magasabb vezető beosztás ellátására szóló
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 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 5 éves vezetői gyakorlat;

– büntetlen előélet.
A magasabb vezetői megbízás 5 évre szól.
A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2017. március 1.
A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2022. február 28.
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 5 éves 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 pályázat 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. október
14.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 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 olyan módon, hogy az a benyújtási határidő napján 16.00 óráig Lenti
Polgármesteri Hivatalba beérkezzen. A borítékon fel kell tüntetni a beosztás megnevezését:
főigazgató (megbízott vezető). A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Hegedüsné Muk Andrea
közigazgatási osztályvezetőnél lehet személyesen, vagy a 06 (92) 553-950-es telefonszámon.
***
Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatója (8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2–8.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a
Kanizsai Dorottya Kórház Urológiai Osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az Urológiai Osztály
felelős vezetőjeként a fekvő- és járóbeteg ellátás orvosszakmai tevékenységének szervezése,
irányítása, vezetése, ellenőrzése, zavartalan működtetése. Feladatait munkaköri leírása tartalmazza,
azokat szakmai protokollok, módszertani útmutatók alapján látja el. Gyakorolja mindazon vezetői
jogokat, melyeket az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a vonatkozó
jogszabályok biztosítanak számára.
A kinevezés határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban urológus szakorvosi
munkakörre és 5 évig terjedő határozott idejű vezetői megbízásra szól.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályai alapján kerül sor, kiemelt bérezés + vezetői
pótlék.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetem;
– urológia szakorvosi szakképesítés;
– urológia területén legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen előélet;
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– vezetői tapasztalat;
– tudományos munkásság;
– idegen nyelv ismerete.
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű vezetői, kommunikációs, problémamegoldó készség,
terhelhetőség, rugalmasság, rendszerszemlélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– személyes adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok másolata;
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagsági igazolás, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– vezetésre vonatkozó szakmai koncepció, műtéti kimutatás;
– előadások, publikációk listája;

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Brünner Szilveszter főigazgató nyújt, a 06
(93) 502-092-es telefonszámon.
A pályázatokat postai úton, a Kanizsai Dorottya Kórház, Dr. Brünner Szilveszter főigazgató (8800
Nagykanizsa, Szekeres József út 2–8.) címére kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KDK 1900-1/2016., valamint a munkakör
megnevezését: „osztályvezető főorvos”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati eljárás lefolytatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.
A meghirdetett munkakör a pályázat elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető
be.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nkkorhaz.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 1.
***
Zala Megyei Szent Rafael Kórház (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1.) pályázatot hirdet Radiológia
és Izotópdiagnosztikai Osztály osztályezető főorvos munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– a Radiológia és Izotópdiagnosztikai Osztály tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási,
ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése,
– szakorvosi feladatok ellátása a Radiológia és Izotópdiagnosztikai Osztályon
Illetmény és juttatások:
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), illetve megegyezés szerint.
– orvos-, illetve nővérszállói elhelyezési lehetőség.

Pályázati feltételek:
– radiológus szakorvos végzettség;
– kórházi szakorvosi gyakorlat;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– a végzettséget igazoló okiratok másolata;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– az osztály vezetésére vonatkozó szakmai program;
– erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésről szóló igazolás;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. február 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház címére történő megküldésével (8900
Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: HEG/21/63/2016., valamint a munkakör megnevezését: Radiológia és
Izotópdiagnosztikai Osztály osztályvezető főorvos, vagy
– e-mailben, a Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály részére a kosine.hum@zmkorhaz.hu e-mail
címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 20.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu (2016. október 17.)
– www.zmkorhaz.hu (2016. október 13.)
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest

Baranya megye
Bács-Kiskun megye
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 a 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 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. december 15.
Elbírálási határidő: a pályázati határidő lejártát követő testületi ülés.
Az állás betölthető 2017. január 1. napjától.
További információ kérhető: Csernai Ferencnétől, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökétől, t.: 06
(30) 768-0172.
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyzőtől, t.: 06 (47) 525-109, 06 (30) 995-8547.
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca
11.) pályázati felhívása Mosonmagyarovár, 4. számú vegyes fogorvosi körzet betöltésére.
Jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi ellátási szerződés alapján.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkakörben.
A munkavégzés helye: Mosonmagyaróvár, 4. számú vegyes fogorvosi körzet.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: területi ellátási kötelezettséggel vegyes praxis és
iskolafogászati feladatok ellátása, egyéni vállalkozói formában vagy gazdasági társaság tagjaként.
Juttatások: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az egészségügyi ellátási szerződés
megkötésével egyidejűleg a MEP finanszírozást átadja.
Az önkormányzat az adott évre vonatkozó költségvetés ismeretében, a lehetőségekhez mérten, a
tárgyév elején dönt az egészségügyi szolgáltató támogatásáról.
Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére ingyenesen biztosítja a feladatellátáshoz
szükséges és a feladatellátás helyszínét biztosító orvosi rendelőt.
Az önkormányzati tevékenység megfelelő ellátása érdekében szakember elhelyezés céljából a lakások
és helyiségek bérletéről szóló14/2006. (V. 31.) önkormányzati rendeletben szabályozott módon
önkormányzati lakás igényelhető.
Pályázati feltételek:
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, az
egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, valamint
– a praxisengedélyhez szükséges, jogszabályokban előírt feltételek igazolása,

– büntetlen előélet.
A pályázathoz csatolni kell:
– jogszabályban meghatározott iskolai végzettség, diploma másolata;
– képesítést igazoló okiratok másolata;
– szakmai önéletrajz;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata;
– működési nyilvántartási igazolvány másolata;
– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot
megismerhetik.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– felhasználói szintű számítógépes ismeret.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a szükséges engedélyeztetési
eljárást követően tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.
Pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat
címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Fogorvosi pályázat a 4.
számú vegyes fogorvosi körzet ellátására” .
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márkus Erika egészségügyi koordinátor nyújt a
(96) 577-818-as telefonszámon.
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Parádfürdői Állami Kórház (3244 Parádfürdő, Kossuth út 221.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet szakorvos munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség;
– belgyógyász vagy gasztroenterológia vagy reumatológia vagy neurológia vagy fizioterápia
szakvizsga;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;

– MOK tagság, érvényes működési engedély.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– rehabilitációs jártasság;
– 1–3 év szakmai tapasztalat;
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: szakorvosi feladatok ellátása rehabilitációs járó- és
fekvőbeteg osztályon
A munkavégzés helye: 3244 Parádfürdő, Kossuth út 221.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
– végzettség(ek)et igazoló okirat(ok) másolata;
– érvényes működési engedély és MOK tagsági igazolás másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról, hogy a kérelmet feladta;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot
megismerhetik és abba betekinthetnek.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.
A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Suskó Mihály orvosigazgató nyújt a 06 (30)
460-7085-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Parádfürdői Állami Kórház címére
történő megküldésével (3244 Parádfürdő, Kossuth út 221.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat
adatbázisban szereplő azonosító számot: PÁK-92-14/2016., valamint a munkakör megnevezését.
Elektronikus úton a kórház titkársága részére a korhaz@paradfurdo.hu e-mail címen keresztül.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.paradfurdo.hu honlapon szerezhet.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Vaszary Kolos Kórház (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény Belgyógyászat osztályára
belgyógyász szakorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Belgyógyászat osztály, Komárom-Esztergom megye,
2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az osztály profiljába tartozó szakorvosi feladatok ellátása.
(Biztosítva a fekvő- és járóbeteg-ellátás szakmai egységét).
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, egyebekben személyes
egyeztetés szükséges.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– belgyógyász 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.
Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: szükség esetén orvos lakás biztosítható,
kedvezményes bérleti díjon
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 15 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 Gábor orvosigazgatótól kérhető a 06 (30) 928-1196-os telefonszámon.
A KÖZIGÁLLÁS honlapon való megjelenés időpontja: 2016. november 7.
***
Vaszary Kolos Kórház (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény Belgyógyászat osztályára
belgyógyász szakorvos-jelölt,
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Belgyógyászat osztály.
Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az osztály profiljába tartozó orvosi feladatok ellátása.
(Biztosítva a fekvő- és járóbeteg-ellátás szakmai egységét.)
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, egyebekben személyes
egyeztetés szükséges.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– személyi és foglalkoztatási adatok;
– diploma másolata;
– érvényes erkölcsi bizonyítvány;
– működési nyilvántartás igazolása;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, abba
beletekinthetnek és véleményezhetik.
Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: szükség esetén orvos lakás biztosítható,
kedvezményes bérleti díjon

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 15 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 Gábor orvosigazgatótól kérhető a 06 (30) 928 1196-os telefonszámon.
A KÖZIGÁLLÁS honlapon való megjelenés időpontja: 2016. november 7.
***
Vaszary Kolos Kórház (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény Belgyógyászat osztályán
gasztroenterológus szakorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Belgyógyászat Osztály.
Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az osztály profiljába tartozó szakorvosi feladatok ellátása.
(Biztosítva a fekvő-és járóbeteg-ellátás szakmai egységét).
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, egyebekben személyes
egyeztetés szükséges.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– gasztroenterológus 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 munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: szükség esetén orvos lakás biztosítható,
kedvezményes bérleti díjon.
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 15 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 Gábor orvosigazgatótól kérhető a 06 (30) 928-1196-os telefonszámon.
A KÖZIGÁLLÁS honlapon való megjelenés időpontja: 2016. november 7.
***
Vaszary Kolos Kórház (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény Sebészet osztályára sebész
szakorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Sebészet osztálya 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, egyebekben személyes
egyeztetés szükséges.
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.
Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: szükség esetén orvos lakás biztosítható,
kedvezményes bérleti díjon.
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 15 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-es telefonszámon.
A KÖZIGÁLLÁS honlapon való megjelenés időpontja: 2016. november 7.
***
Vaszary Kolos Kórház (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény Traumatológia osztályára
traumatológus szakorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Traumatológia osztály, Komárom-Esztergom megye,
2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az osztály profiljába tartozó szakorvosi feladatok ellátása.
(Biztosítva a fekvő- és járóbeteg-ellátás szakmai egységét.)
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, egyebekben személyes
egyeztetés szükséges.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– traumatológus 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 munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: szükség esetén orvos lakás biztosítható,
kedvezményes bérleti díjon.
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 15 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.
A KÖZIGÁLLÁS honlapon való megjelenés időpontja: 2016. november 7.
***
Vaszary Kolos Kórház (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény Pszichiátria osztályán
pszichiáter szakorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Pszichiátria osztály, Komárom-Esztergom megye, 2500
Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az osztály profiljába tartozó szakorvosi feladatok ellátása.
(Biztosítva a fekvő- és járóbeteg-ellátás szakmai egységét.)
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, egyebekben személyes
egyeztetés szükséges.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;

– pszichiáter 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 munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: szükség esetén orvos lakás biztosítható,
kedvezményes bérleti díjon.
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 15 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 Gábor orvosigazgatótól kérhető a 06 (30) 928-1196-os telefonszámon.
A KÖZIGÁLLÁS honlapon való megjelenés időpontja: 2016. november 7.
Nógrád megye
Pest megye
Nagykőrös Város Önkormányzat (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázati felhívása.
A munkahely és munkakör megnevezése: Nagykőrös III. számú házi gyermekorvosi alapellátási
körzet. Nagykőrös, Széchényi tér 8.
Ellátandó feladat:
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt feladatok ellátása (iskola egészségügyi feladatok ellátása
is);
– területi ellátási kötelezettséggel;
– vállalkozási formában;
– az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes vállalásával;

– önkormányzattal kötött feladat – ellátási szerződés szerint.
Pályázati feltételek:
– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt
képesítési feltételek megléte;
– szakmai alkalmassági orvosi vélemény;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata;
– szakmai önéletrajz, motivációs levél;
– Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel
igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a
pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek.
Juttatások, egyéb információk:
– a pályázat beadásának határideje a megjelenéstől számított 30 napon belül;
– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselőtestülete bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen;
– szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi;
– a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra;
– az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást
követően,
– a pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel, Dr. Czira
Szabolcs polgármester, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
– felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda vezetőjétől a 06 (53) 550-310-es
telefonszámon,
– a képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa,
– a pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja.
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága (7100 Szekszárd
Vörösmarty u. 5.) pályázati felhívása.
Munkahely és munkakör megnevezése: házi gyermekorvos.
Munkavégzés helye: 7100 Szekszárd, Kandó K. út 10.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet;
– csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi képesítés, 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.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakirányú végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolatát;
– részletes személyi és szakmai önéletrajzot;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
– a pályázó hozzájárulását arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot
megismerhetik, illetve nyillatkozatot arról, hogy a pályázatát a Szociális Egészségügyi Bizottság,
valamint a képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja;
– MOK tagsági igazolás.
A pályázat benyújtásának helye:
– Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Ács Rezső polgármesterhez (7100 Szekszárd, Béla
király tér 8.).
Egyéb információk:
– A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések
megkötése alapján.
– A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.
– Elbírálási határidő: a pályázati határidő lejáratát követő képviselő-testületi ülés.
– Az állás betölthető: 2017. január 1.
A pályázat közzétételének további helye:
– Szekszárdi Vasárnap: 2016. november 27.

– Tolna Megyei Extra: 2016. december 1.
Vas megye
A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság (9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 1/C) vezetője a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
szakorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca
1/C és a Külső Söptei út.
Munkarend: rugalmas.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási
Szolgálata Egészségügyi és Pszichológiai Csoportja szakorvosi feladatainak ellátása a vonatkozó
jogszabályok, belső normák és a munkaköri leírás alapján.
A Főkapitányság állományának alapellátása, foglalkozás-egészségügyi ellátása. Közegészségügyi és
járványügyi ellenőrzések és feladatok végrehajtása. Közreműködés a munkavédelmi ellenőrzésekben.
A keresőképtelenséggel, FÜV eljárással kapcsolatos orvosi feladatok végzése. A személyi állomány
felvilágosító és elsősegélynyújtó oktatásainak lebonyolításában való közreműködés. Fizikai
állapotfelmérés és a lőgyakorlatok egészségügyi biztosítása. Az Egészségügyi és Pszichológiai Csoport
főorvosa tevékenységének segítése, helyettesítése.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Kjt.) vonatkozó rendelkezései, valamint a Kjt. végrehajtására kiadott BM, IM és IRM
rendeletek, utasítások, ORFK utasítások, illetve megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának feltételei:
– orvostudományi egyetem és háziorvostan, vagy belgyógyászati, vagy foglalkozás-egészségügyi vagy
honvéd-, katasztrófa- és rendvédelmi orvostan szakvizsga;
– háziorvosi vagy belgyógyászati, vagy foglalkozás-egészségügyi vagy honvéd-, katasztrófa- és
rendvédelmi orvosi,
szakmai tapasztalat;
– magyar állampolgárság;
– egészségi alkalmasság;
– büntetlen előélet;
– érvényes kamarai tagság és működési nyilvántartás.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– fegyveres, illetve rendvédelmi szervnél szerzett gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– a végzettséget igazoló okiratok másolata;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyag, tartalmának és személyes
adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. január 1-jétől tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének címezve, a Főkapitányság
Humánigazgatási Szolgálatához (9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/C) lehet benyújtani személyesen,
vagy a humszolg.vasmrfk@vas.police.hu e-mail-címre.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási
Szolgálatának vezetőjénél lehet, a 06 (94) 521-186-os telefonszámon.
A pályázat elbírálásának módja: a pályázatok beérkezését követően a munkáltató a pályázót
személyesen meghallgatja, továbbá a pályázati anyag a vonatkozó jogszabályok alapján kerül
elbírálásra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu – 2016. október 20.
Veszprém megye
Zala megye
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT
VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármestere (1145 Budapest, Pétervárad utca
2.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.) 22/B. §-a és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 4. § és 7. § b) pontja; valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208–
211. §-ai alapján a Zuglói Egészségügyi Szolgálat (ZESZ) gazdasági igazgató (gazdasági vezető)
munkakörének betöltésére.

A munkáltatói jogkör gyakorlója: a munkaviszony létesítése, megszüntetése valamint a díjazás
megállapítása tekintetében a polgármester, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az intézmény
igazgató főorvosa jogosult.
Munkakör, beosztás: gazdasági igazgató (gazdasági vezető).
A munkavégzés helye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 23.
Jogviszony időtartama: a vezetői megbízás határozott időre (5 év), 2017. január 1-jétől 2021.
december 31-ig szól, 3 hónap próbaidő kikötésével.
Megbízás kezdő időpontja: 2017. január 1.
A gazdasági igazgató feladatköre: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és
számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkori hatályos jogszabályok
figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény gazdasági-műszaki ellátó tevékenységének irányítása és ellenőrzése, az Áht.-ban
rögzített és meghatározott feladatok ellátása.
Munkabér és egyéb juttatások: a gazdasági igazgató munkabére az Mt. rendelkezéseinek
megfelelően, a ZESZ költségvetésének figyelembevételével és a belső szabályzatok alapján,
differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
– gyógyintézet gazdasági vezetőjévé az nevezhető ki, aki szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel
vagy felsőfokú iskolai végzettséggel és emellett mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű
szakképesítéssel, valamint legalább hároméves vezetői gyakorlattal rendelkezik [a gazdasági
vezetőnek felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy
államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel
egyenértékű szakképesítéssel, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi
ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában
költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes
könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell
rendelkeznie];
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó részletes szakmai életrajzát és motivációs levelét;

– képesítést, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát;
– az intézmény gazdasági vezetésére és irányítására vonatkozó programot;
– a pályázati feltételként előírt szakmai gyakorlat és vezetői beosztásban szerzett gyakorlat
igazolását;
– a büntetlen előéletet igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt;
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság
alatt;
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a
döntéshozók részére történő sokszorosításához és továbbításához hozzájárul.
A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:
– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3–5 éves gyakorlat;
– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat;
– széleskörű informatikai ismeretek;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 25.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata címére (1145 Budapest,
Pétervárad utca 2.) papír alapon, két példányban. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,gazdasági igazgató
pályázat – ZESZ”
vagy
– személyesen: az Ügyfélszolgálati Csoportnak leadva (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) Budapest
Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata címére, papír alapon, két példányban. A borítékon kérjük
feltüntetni: ,,gazdasági igazgató pályázat – ZESZ”.
A pályázati eljárással kapcsolatosan egyéb információt a Humánpolitikai Csoport nyújt a 06 (1) 8729223-as telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázót/pályázókat a benyújtási
határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg; a munkáltatói jogkör
gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a munkaviszony létesítéséről. A kiíró
a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Az állás legkorábban 2017. január 1.
napjától tölthető be.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zuglo.hu és a www.zesz.hu honlapon
szerezhet.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
– www.zuglo.hu;
– www.zesz.hu.

