
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

hatályos: 2017.10.04 – 

2017. EüK. 15. szám pályázati felhívás 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 

A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további 

közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati 

hirdetményeket közvetlenül a szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051 Budapest, Arany János 

u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), faxon (795-0192), vagy e-mailben (eszerk@emmi.gov.hu). 

Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347. 

A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni. 

Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk 

elhagyni azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogszabályba ütközik, nem hatályos 

jogszabályon alapul, illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a 

magyar végzettséget vagy állampolgárságot preferáló előírások). 

A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy 

alkalommal van lehetőség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, amelyről az 

Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 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 Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 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 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 

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

hirdet intézetvezető főgyógyszerész beosztás betöltésére. 

A beosztás megnevezése: intézetvezető főgyógyszerész. 

A közalkalmazotti munkakör megnevezése: szakgyógyszerész. 

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. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Szeged, Szikra utca 8. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: képzettségének, végzettségének megfelelően kinevezett 

munkakör szerint. 

A beosztással járó lényeges feladatok: 

Az intézetvezető főgyógyszerész vezeti a Klinikai Központ Gyógyszertárát. Tervezi, szervezi és irányítja 

a Klinikai Központ hatékony, biztonságos és gazdaságos gyógyszerellátását. 

Koordinálja a Klinikai Központ Gyógyszertár közalkalmazottai közötti munkamegosztást és 

együttműködést, gyakorolja a közvetlen munkahelyi vezetői jogokat, 

Végrehajtja és végrehajtatja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabályok, a felettes szervek, 

az egyetemi és Klinikai Központ szabályozók, valamint a Szegedi Tudományegyetem és a Klinikai 

Központ illetékes vezetői és testületei a Klinikai Központ Gyógyszertár részére előírnak, 

A Klinikai Központ Gyógyszertár tevékenységének megszervezése, a munkafeltételek és az 

eredményes munkavégzéshez szükséges tájékoztatás, a Klinikai Központ Gyógyszertár hatáskörébe 

tartozó feladatok ellátása, jogszerűsége, megfelelő szakmai színvonala biztosítása, az előírt határidők 

betartása, a rá bízott valamennyi tevékenység ellenőrzése. 

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: 

– gyógyszerész végzettség; 

– kórházi vagy klinikai gyógyszerészet szakvizsga; 

– fekvő- és járóbetegellátást nyújtó intézményben szerzett legalább 5 éves gyógyszerellátási szakmai 

tapasztalat; 

– legalább 5 év vezetésben szerzett tapasztalat; 



– Szegedi Tudományegyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszony, ennek hiányában a vezetői 

megbízással egyidejű közalkalmazotti kinevezés; 

– széles körű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek; 

– magyar állampolgárság; 

– büntetlen előélet. 

Az intézetvezető főgyógyszerész beosztás betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel 

jár. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– gyógyszertechnológia vagy gyógyszerhatástan szakvizsga; 

– Phd. fokozat; 

– angol nyelv tárgyalási szintű ismerete, 

– felsőoktatási környezetben szerzett munkatapasztalat. 

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 dékáni, főigazgatói, központi egységvezetői munkáltatói jogkörbe tartozó oktatók, 

kutatók, klinikai orvosok, egyéb klinikai munkakörben foglalkoztatottak részére (letölthető a 

http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok oldalról); 

– 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. december 3. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázatokat személyesen vagy postai úton kell benyújtani Halász-Szabó Ágnes Humánpolitikai 

Csoport vezető (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. 106. szoba) részére 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: a beadott pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója 

legkésőbb a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül dönt. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– SZTE honlapja 2017. szeptember 20. 

– SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ honlapja 2017. szeptember 20. 

– www.kszk.gov.hu 2017. szeptember 20. 

*** 

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 

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

hirdet Klinikai Központ főnővér beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti munkakör megnevezése: egészségügyi menedzser. 

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. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Szeged, Tisza Lajos körút 107. 



A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: képzettségének, végzettségének megfelelően kinevezett 

munkakör szerint. 

A vezetői tisztséggel járó lényeges feladatok: 

A Klinikai Központ elnök közvetlen irányítása mellett a Klinikai Központ által nyújtott ápolási 

tevékenységek felügyelete és a tevékenységek összehangolása, ennek keretében különösen: 

A Klinikai Központ ápolási dokumentáció szabályszerű vezetésének, a dokumentáció szakmai 

tartalmának felügyelete. 

A betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése. 

A betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés. 

A betegjogi képviselővel való kapcsolattartás. 

A Klinikai Központ higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése a Kórházhigiénés Osztály 

vezetőjének egyetértésével. 

Koordinálja a betegellátó egységek (klinikák/intézetek/központi diagnosztikai egységek), illetve a 

járóbeteg-ellátó részlegek szakdolgozóinak munkáját a vezető szakdolgozók útján. 

Felügyeli a betegszállító szolgálatot, a dietetikai szolgálatot, a szociális munkások munkáját. 

Irányítja, értékeli, ellenőrzi a szakdolgozók vezetői által végzett ápolásszervezési tevékenységet. 

Koordinálja a betegápolási tevékenység vonatkozásában a minőségbiztosítási tevékenységet, ellátja 

az Integrált Irányítási Rendszerben nevesített ápolásszakmai fejlesztési vezetői feladatokat. 

Gondoskodik az intézeti ápolási protokollok elkészítéséről, kiadásáról, gyakorlatban történő 

bevezetéséről. 

Gondoskodik a jobb, kulturáltabb betegellátó eszközök, valamint az ápolási munkát könnyítő 

korszerű eszközök alkalmazásáról, kezdeményezi a beszerzésüket, elkészíti a fejlesztési tervet. 

A SZTE Klinikai Gazdálkodási Igazgatósággal együttműködve felügyeli a klinikai textilforgalmat. 

A SZTE Klinikai Gazdálkodási Igazgatósággal együttműködve felügyeli a betegélelmezést. 

Gondoskodik a hatályos jogszabályok és intézményi szabályzatok egészségügyi szakdolgozókra 

vonatkozó előírásainak végrehajtásáról, a klinikai/intézeti gyakorlatokra érkező hallgatókkal 

kapcsolatos előírások végrehajtásáról, ellenőrzi ezek érvényre jutását, kapcsolatot tart a küldő 

intézményekkel. 

Közreműködik az egészségügyi szakdolgozók munkaköri leírásának elkészítésében. 

Megszervezi az egészségügyi szakdolgozók nyilvántartását, az ezzel kapcsolatos egyéb teendőket. 

Segíti és ellenőrzi az egészségügyi szakoktatók munkáját. 



A Klinikai Központ ápolói és egyéb egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott 

egészségügyi dolgozók szak- és továbbképzésének biztosítása és felügyelete, a szakdolgozói szak- és 

továbbképzésben a Klinikai Központ régióközpont szerepének képviselete. 

Kezdeményezés és részvétel a szakdolgozói humánerőforrás fejlesztését szolgáló intézkedések és 

programok kidolgozásában és végrehajtásában. 

Kezdeményezés és részvétel az ápolói munka fejlesztését szolgáló pályázatok benyújtásában és 

megvalósításában. 

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: 

– ápoló (BSc vagy MSc) végzettség; 

– egészségügyi menedzser vagy egészségügyi menedzsment szakirányon szerzett végzettség; 

– belső auditor végzettség; 

– fekvő- és járóbetegellátást nyújtó intézményben szerzett legalább 10 éves szakmai tapasztalat; 

– legalább 10 év vezető szakdolgozóként, ápolásvezetésben szerzett tapasztalat; 

– Szegedi Tudományegyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszony, ennek hiányában a vezetői 

megbízással egyidejű közalkalmazotti kinevezés; 

– az új moduláris szakképzésben szerzett oktatói tapasztalat; 

– széles körű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek; 

– magyar állampolgárság; 

– büntetlen előélet. 

A Klinikai Központ főnővér beosztás betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– EU-s pályázatban való részvétel; 

– közbeszerzési eljárásban szerzett tapasztalat; 

– angol nyelv tárgyalási szintű ismerete. 

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 dékáni, főigazgatói, központi egységvezetői munkáltatói jogkörbe tartozó oktatók, 

kutatók, 

klinikai orvosok, egyéb klinikai munkakörben foglalkoztatottak részére (letölthető a http://www.u-

szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok oldalról); 

– 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 időpontja: 2018. január 01. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázatokat személyesen vagy postai úton kell benyújtani Halász-Szabó Ágnes Humánpolitikai 

Csoport vezető (Szeged, Tisza L. krt. 107. 106. szoba) részére 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: a beadott pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója 

legkésőbb a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül dönt. 



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– SZTE honlapja 2017. szeptember 20. 

– SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ honlapja 2017. szeptember 20. 

– www.kszk.gov.hu 2017. szeptember 20. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Az ajkai Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) állást hirdet Belgyógyászati osztályra 

belgyógyász szakorvos/osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól. Legalább 5 év szakmai gyakorlat szükséges. 

A pályázat elfogadásánál előnyt jelent a gastroenterológiai szakképesítés. 

Pályázati határidő: 2017. november 15. 

Pályázati eljárás lebonyolításának határideje: 2017. november 30. 

Az állás 2017. december 1-jétől betölthető. 

Érdeklődni: Dr. Nagy Zoltán főigazgatónál a 06 (88) 521-124-es telefonszámon. 

Pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagsági igazolvány másolata; 

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

nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

Pályázatot a Magyar Imre Kórház cmére (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) Dr. Nagy Zoltán főigazgatóhoz 

lehet benyújtani. 

A KÖZIGÁLLÁS honlapján a hirdetés 2017. október 15-én jelenik meg. 

*** 

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (1023 Budapest, Frankel Leó út 25–29.) a 

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

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet Radiológia és MRI Laboratórium osztályvezető 

főorvos beosztás ellátására. 



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 munkavégzés helye: 1023 Budapest, Frankel Leó út 25–29. 

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

és az MRI Laborban a szakmai munka tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése a szakorvosi 

teendők ellátása mellett az intézeti SZMSZ, szabályzatok, protokollok szerint. Részvétel a medikus, 

rezidens-oktatásban, valamint az intézeti tudományos és kutató munkában. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, radiológia szakorvosi képesítés; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság; 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga; 

– egyéb képalkotó, valamint MRI diagnosztikában való jártasság, MedWorks eü.program ismerete, 

tudományos aktivítás, Ph.D. minősítés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– diploma és szakképesítések; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési határozat, regisztrációs kártya; 

– személyi és szakmai önéletrajz (publikációs jegyzék); 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a bíráló bizottság tagjai is megismerhetik, orvosi kamarai tagság 

igazolása fénymásolatban, egészségügyi alkalmasságról nyilatkozat; 

– az osztály vezetésével kapcsolatos tervek, célkitűzések. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 22. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Málicsné Bozzay Mariann humánpolitikai 

főelőadó nyújt, a 06 (1) 438-8326-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- 88-1/2017., valamint a beosztás megnevezését 

„osztályvezető főorvos”, vagy 

– elektronikus úton Málicsné Bozzay Mariann humánpolitikai főelőadó részére a 

bozzay.mariann@orfi.hu e-mail címen keresztül vagy 

– személyesen: Málicsné Bozzay Mariann humánpolitikai főelőadó, 1023 Budapest, Frankel Leó út 

25–29. Igazgatósági épület I. emelet 19. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a törvény szerint. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 10. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www. orfi.hu – 2017. szeptember 20. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázati anyagot Prof. Dr. Poór Gyula 

főigazgatónak kérjük címezni. A pályázat benyújtási határidejének irányadó dátuma a Közigazgatási 

Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján (www.kszk.gov.hu) megjelenő dátum 

*** 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) a 

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

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 14.) intézményvezető 

(magasabb vezetői) beosztásának ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre 2017. november 1. napjától 2022. október 31. 

napjáig szól. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 14. 

Munkakör, vezetői beosztás megnevezése: intézményvezető (magasabb vezető) beosztás, továbbá a 

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt valamely munkakör. 

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

Az intézményvezető az alábbiak figyelembevételével az intézmény vezetéséhez, irányításához 

kapcsolódó tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és 



Működési Szabályzatában számára előírt feladatokat és jogköröket. Az intézmény közfeladata: 

egészségügyi alapellátás biztosítása az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, valamint 

az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, és a vonatkozó egyéb jogszabályok 

alapján. Az intézmény szakmai alaptevékenysége: háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, házi 

felnőttorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet, a felnőtt fogorvosi alapellátás, iskolafogászat, fogorvosi 

ügyelet, területi védőnői ellátás, iskola védőnői ellátás, az iskola-egészségügyi ellátás, foglalkozás 

egészségügyi alapellátás, hajléktalanok háziorvosi ellátása, otthoni szakápolás és hospice ellátás 

igazgatása és működtetési feladatainak ellátása. Az intézményvezető által ellátandó fő feladatok az 

intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében felelős az alapító okirat és 

alapdokumentumok szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért, 

irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását. Felelős az intézmény 

gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság követelményének 

érvényesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, 

intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására. Elkészíti a hatályos 

jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint 

gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási köztelezettséggel tartozik a fenntartó 

felé. 

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

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

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés; 

– legalább ötéves vezetői gyakorlat; 

– magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban van, 

vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető; 

– büntetlen előélet; 

– a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárások hatálya alatt és vele 

szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, ne álljon a 

foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt [Kjt. 20. § (4)–(5) bekezdés]; 

– cselekvőképesség; 

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

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– az egészségügy területén szerzett, legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 



– államilag elismert nyelvvizsga – bizonyítvánnyal igazolt idegen nyelv ismerete (angol). 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó 

büntetlen előéletű, továbbá vele szemben nem állnak fenn a Kjt. (2) d), (2d), (2e) bekezdésében 

foglalt kizáró okok; 

– képesítést, végzettséget igazoló, közjegyző által hitelesített okirat – másolatok; 

– vezetői gyakorlatról szóló eredeti igazolás; 

– a pályázó részletes szakmai önéletrajza; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

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

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, a 

Közgyűlés Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 

31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti eseti bizottság tagjai megismerjék; 

– a pályázó nyilatkozata, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget 

tesz; 

– pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességének részleges, vagy teljes 

korlátozása alatt; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (1), (2) 

bekezdés, továbbá 43. § (1) bekezdés, és a 43/A. § szerinti összeférhetetlenségi ok; 

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a Közgyűlés nyilvános vagy zárt ülésen 

tárgyalja. 

A beosztás betöltésének várható időpontja: 2017. november 1. napjától. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 12. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalának Emberi erőforrás menedzsmentje nyújt, a 06 (42) 524-524/567-es, 06 (42) 524-524/103-

as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, tértivevényes, ajánlott, elsőbbségi küldeményként, a pályázatnak Nyíregyháza Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság intézményvezetői pályázat”. (A 

benyújtási határidő megtartottnak akkor minősül, ha a pályázó a pályázatát a felhívásban foglalt 

módon a benyújtási határidőként megjelölt nap végéig postára adja.) 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázókat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 

szerinti eseti bizottság, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági 

Bizottsága hallgatja meg, és véleményezi a pályázatokat. A pályázatokról Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város Közgyűlése dönt. Közalkalmazotti kinevezés esetén a kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével 

történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Nyíregyháza Megyei Jogú Város hivatalos honlapja. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A Közgyűlés a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2017. szeptember 10. 

*** 

A Siófoki Kórház-Rendelőintézet (8600 Siófok, Semmelweis utca 1.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Siófoki Kórház-Rendelőintézet 

Pszichiátriai Gondozó gondozóvezető 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: Somogy megye, 8600 Siófok, Semmelweis utca 1. 

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

és a hozzá tartozó szakrendelés munkájának szervezése és zavartalan működésének biztosítása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, pszichiáter szakvizsga; 

– szakorvosi gyakorlat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– vezetői gyakorlat – legalább 3–5 év vezetői tapasztalat; 

– cselekvőképesség; 

– büntetlen előélet; 



– magyar nyelvtudás; 

– alap- és működési nyilvántartásba vétel; 

– kamarai tagság; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, pszichiátriai orvosi rehabilitáció szakvizsga; 

– addiktológiában való jártasság – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– közösségi pszichiátriai ellátásban való jártasság – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– továbbképzések, előadások, publikációk jegyzéke; 

– alap- és működési nyilvántartásba vétel igazolása; 

– kamarai tagság igazolása; 

– egészségügyi alkalmasság igazolása; 

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

kezeléséhez. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 6. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Inczeffy István főigazgató nyújt, a 06 (84) 

310-510-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Siófoki Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (8600 

Siófok, Semmelweis utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 31-28/2017., valamint a beosztás megnevezését: „gondozóvezető főorvos”. 

vagy 



– személyesen: Dr. Inczeffy István főigazgató, Somogy megye, 8600 Siófok, Semmelweis utca 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31. 

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

*** 

A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet főigazgatója (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 70.) pályázati 

felhívása. 

Munkahely, munkakör és beosztás megnevezése: Tüdőgyógyintézet Törökbálint, valamennyi 

betegellátó osztály, részleg, orvosigazgató. 

Feladata: a betegellátás orvosszakmai feltételeinek biztosítása, a gyógyító-megelőző tevékenység 

tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, valamint a kórház Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott feladatok ellátása. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, tüdőgyógyász szakorvosi végzettség; 

– vezetői gyakorlat – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság; 

– mesterképzés szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, vagy egészségügyi 

menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett 

képesítés; 

– legalább 5 év gyakorlóorvosi tevékenység. 

A pályázathoz csatolandó: 

– a pályázó mutassa be szakmai elképzeléseit a kórház 5 éves fejlesztési programjáról; 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajza; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; 

– igazolás orvosi kamarai tagságról; 

– igazolás az orvosok működési nyilvántartásának érvényességéről. 



A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján 

történő megjelenéstől – 2017. szeptember 11. – számított 30 napon belül. (2017. október 10.) 

Juttatások, egyéb információk: 

Illetmény: Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban történik, 5 év határozott idejű vezetői 

megbízással. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidőben. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

Pályázatok benyújtásának módja: Dr. Antal Gabriella főigazgatóhoz, a Tüdőgyógyintézet címére 

(2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 70.) 

*** 

A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet főigazgatója (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 70.) pályázati 

felhívása. 

Munkahely, munkakör és beosztás megnevezése: Tüdőgyógyintézet Törökbálint, osztályvezető 

főorvos. 

Feladata: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésnek megfelelő szakorvosi 

tevékenység végzése. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, tüdőgyógyász szakorvosi végzettség; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság; 

– legalább 5 év gyakorlóorvosi tevékenység; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– a kórház profiljába tartozó második, illetve harmadik szakvizsga megléte; 

– orvostudományi kutatásban való tapasztalat. 

A pályázathoz csatolandó: 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajza; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; 



– igazolás orvosi kamarai tagságról; 

– igazolás az orvosok működési nyilvántartásának érvényességéről. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján 

történő megjelenéstől – 2017. szeptember 11. – számított 30 napon belül. (2017. október 10). 

Juttatások, egyéb információk: 

Illetmény: Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban történik, 5 év határozott idejű vezetői 

megbízással. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidőben. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

Pályázatok benyújtásának módja: Dr. Antal Gabriella főigazgatóhoz, a Tüdőgyógyintézet címére 

(2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 70.) 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (1095 Budapest, Mester u. 45.) 

pályázatot hirdet radiológus szakorvos munkakör betöltésére. 

Munkavégzés helye: 1095 Budapest, Mester u. 45. 

Feltételek: 

– orvosi diploma; 

– radiológus szakvizsga. 

– szakmai önéletrajz; 

– érvényes működési kártya; 

– orvosi kamarai tagság; 

– egészségügyi alkalmasság. 

Előny: 

– mammográfiában való jártasság. 

Az alkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Juttatások és egyéb információk: 



– bérezés megegyezés szerint; 

– az állás azonnal betölthető. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

–postai úton, a pályázatnak az Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Dr. 

Kovács József ügyvezető igazgató részére történő megküldésével (1095 Budapest, Mester u. 45.), 

valamint e-mailen a titkarsag@feszrendelo.hu címre. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fröhlich Éva rendelésvezető főorvosnő 

nyújt a 455-4542-es telefonszámon. 

*** 

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (1095 Budapest, Mester u. 45.) 

pályázatot hirdet gyermekfogorvos munkakör betöltésére. 

Munkavégzés helye: 1095 Budapest, Mester u. 19. 

Feltételek: 

– diploma. 

Előny: 

– gyermekfogászatban való jártasság; 

A pályázathoz csatolandó: 

– szakmai önéletrajz; 

– érvényes működési kártya; 

– orvosi kamarai tagság igazolása; 

– egészségügyi alkalmasság. 

Az alkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

Juttatások és egyéb információk: 

– bérezés megegyezés szerint; 

– az állás azonnal betölthető. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Ferencvárosi Egészségügyi 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Dr. Kovács József ügyvezető igazgató részére történő 

megküldésével (1095 Budapest, Mester u. 45.), valamint e-mailen a titkarsag@feszrendelo.hu címre. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Rigó Dóra rendelésvezető főorvosnő nyújt 

a 06 (20) 969-4991-es, vagy a 280-7005-ös telefonszámon. 

Baranya megye 

A Siklósi Kórház Nonprofit Kft. (7800 Siklós, Baross G. u. 6.) pályázatot hirdet Tüdőgyógyász 

szakrendelőjébe és tüdőgondozójába tüdőgyógyász munkakör betöltésére. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 7800 Siklós, Baross G. u. 6. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: szakrendelői és tüdőgondozói szakorvosi feladatok 

ellátása. 

Illetmény és juttatások: megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, általános orvosi diploma, tüdőgyógyász szakképesítés; 

– irodai alkalmazások (Word, Excel) felhasználói szintű ismerete; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

– kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata; 

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

pályázati eljárással összefüggésben kezeljék; 

– alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány; 

– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 25., 12:00 óra. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kanizsai István ügyvezető igazgató nyújt, a 

munkaidőben hívható 06 (72) 352-411 mellék telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 



– postai úton, a pályázatnak a Siklósi Kórház Nonprofit Kft. címére történő megküldésével (7800 

Siklós, Baross G. u. 6.), Kanizsai István ügyvezető igazgató részére, 

vagy 

– elektronikus úton Kanizsai István ügyvezető igazgató részére skorhaz@dravanet.hu e-mail címen 

keresztül, 

vagy 

– személyesen Kanizsai István ügyvezető igazgató részére, 7800 Siklós, Baross G. u. 6. Gazdasági 

épület I. emelet. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a jelentkezők meghallgatása és az elbírálás a betegellátás 

érdekeire való tekintettel folyamatosan történik, a munkakör az elbírálást követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 25. 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Bátonyterenye Város Önkormányzata (3070 Bátorterenye, Városház u. 2.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján pályázatot hirdet a bátonyterenyei 1. 

számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi munkakör betöltésére. 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 3078 Bátonyterenye, Vasút út 7. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: hatályos jogszabályok szerint a háziorvosi feladatok 

ellátása területi ellátási kötelezettséggel. 



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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, illetve megállapodás szerint. 

Pályázati feltétele: 

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

rendelet 11. § (1)–(2) bekezdés szerinti képesítési előírásoknak való megfelelés. Az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben 

rögzített működési jog megszerzése; 

– magyar állampolgárság; 

– cselekvőképesség, büntetlen előélet; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság; 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz; 

– orvosi diplomát és szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata; 

– működési jogról szóló határozat, bizonyítvány másolata; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolvány másolat; 

– Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány; 

– nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát; 

– nyilatkozat nyílt/zárt ülés tartásáról. 

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

betölthető 

A pályázati hirdetmény a KÖZIGÁLLÁS PORTÁLON 2017. szeptember 15-én jelenik meg. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31. 

A pályázat kiírásával kapcsolatosan további információt Nagy-Majdon József polgármester nyújt, a 06 

(32) 353-580-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Bátonyterenye Város Önkormányzat címére történő megküldésével 

(3070 Bátonyterenye, Városház út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a „háziorvosi pályázat” jeligét, 

– személyesen: Nagy-Majdon József polgármester, 3070 Bátonyterenye, Városház út 2. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot a Bátonyterenye Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete bírálja el, bizottsági vélemények alapján. 



A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő leteltét követő képviselő-testületi ülés 

időpontjában. 

A pályázati kiírás további közlésének helye, ideje: 

– Bátonyterenye Város honlapja (www.batonyterenye.hu) 2017. szeptember 12. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk: a településen 7 felnőtt háziorvosi, 3 

gyermekorvosi körzet működik. A meghirdetett körzet felnőtt körzet. A kinevezésben 3 hónap 

próbaidő kerül kikötésre. Az önkormányzat vállalkozási formában való feladatellátástól nem zárkózik 

el. Igény esetén szolgálati lakást biztosít az önkormányzat. Illetmény a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló törvény alapján kerül megállapításra, azonban személyi illetmény megállapításától munkáltató 

nem zárkózik el. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

Pest megye 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Szent László Kórház (9600 Sárvár, Rákóczi u. 30.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szent László Kórház Pszichiátriai rehabilitációs 

osztályra és a pszichiátriai-addiktológiai járóbeteg szakrendelés és gondozóba pszichiáter 

szakorvos, pszichiáter szakorvosjelölt munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helyei: Vas megye: 9600 Sárvár, Rákóczi utca 30., 9633 Simaság, Szabadság u. 26. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: pszichiátriai rehabilitációs osztályon és a pszichiátriai-

addiktológia járóbeteg-szakrendelésen és gondozóban szakorvosi feladatok és a Pszichiátriai 

rehabilitációs osztályon készenlét ellátása, munkaköri leírás szerint. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, pszichiátria szakvizsga; 

– pszichiátria szakvizsga előtt állók. 

Előnyt jelent: 

– rehabilitációs szakvizsga. 



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; 

– MOK tagság igazolás; 

– 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: 2017. október 26. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

postai úton, a pályázatnak a Szent László Kórház címére történő megküldésével (9600 Sárvár, Rákóczi 

u. 30.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

„M278/2017”, valamint a munkakör megnevezését: „Pszichiáter szakorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 10. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– ÁEEK honlapja; 

– Szent László Kórház honlapja; 

– medicalonline. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 19. 

Veszprém megye 

Az ajkai Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) állást hirdet 

Szülészet-nőgyógyászati osztály 

Csecsemő-gyermekgyógyászati osztály 

szakorvos/orvos munkakör betöltésére. 

Pályázhatnak szakvizsga előtt állók is. 

Pályázati határidő: 2017. november 15. 

Pályázati eljárás lebonyolításának határideje: 2017. november 30. 

Az állás 2017. december 1-jétől betölthető. 



Érdeklődni: Dr. Nagy Zoltán főigazgatónál a 06 (88) 521-124-es telefonszámon. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély; 

– működési engedély, kamarai tagság igazolvány másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

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

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A pályázatot a Magyar Imre Kórház címére (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) Dr. Nagy Zoltán főigazgatóhoz 

lehet benyújtani. 

A KÖZIGÁLLÁS honlapján a hirdetés 2017. október 15-én jelenik meg. 

Az álláshirdetés határideje: 2017. november 15. 

Zala megye 

 


