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Tisztelt Hirdetık és Olvasók! 
 
A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetıség érdekében táblázatos 
formában közöljük. Kérjük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe, hogy a 
rovatok csak a legszükségesebb információk közlésére adnak lehetıséget. A hirdetményeket 
külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további közlésre 
csak újabb kérés esetén van lehetıség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati 
hirdetményeket közvetlenül a szerkesztıségnek küldjék meg postán (1051 Budapest, Arany 
János u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987) vagy továbbítsák telefaxon (795-0192). 
Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztıségének telefonszáma 795-1347. 
A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni. 
Tájékoztatjuk tisztelt hirdet ıinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegébıl 
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 elıírások). 
A jogszabály alapján kötelezıen meghirdetendı pályázatok térítésmentes közzétételére egy 
alkalommal van lehetıség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, 
amelyrıl 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 határidı kezdı idıpontjának a hirdetı a megjelenés melyik helyét tekinti. 
Eltérı közlés hiányában a pályázati határidı hirdetmény szerinti kezdı idıpontja az 
Egészségügyi Közlönyben való megjelenés. A KSZK honlapján is megjelenı hirdetések 
esetén a honlapon feltüntetett határidık az irányadók, eltérı közlés esetén is. 
Amennyiben a közlésnél más idıpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok 
elbírálását követıen azonnal betölthetı. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján 
történik. 
A Szerkesztıség felhívja a hirdetık figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy 
félreérthetı módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekbıl adódó esetleges hibákért 
felelısséget nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne 
kézírásos formában juttassák el a Szerkesztıség részére. Az olvashatatlanul megküldött 
hirdetések közzétételét nem vállaljuk. 
Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a 
szerkesztıség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának 
idıpontjáig. 
 
 
Rövidítésjegyzék 

(3) = az álláshelyek száma 
ÁNTSZ = Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
á.p. = állampolgár 
b: = havi munkabér forintban 
Bp. = Budapest 
biz. = bizonyítvány 



cs: = csatolandó 
d. = diploma 
e: = elınyben részesül 
e. b. = erkölcsi bizonyítvány 
e. h.: = elbírálási határidı 
eü. = egészségügyi 
f: = telefax 
fıig. = fıigazgató 
Fıv. = fıváros(i) 
gy. = gyakorlat 
gyt. = gyógyszertár 
h: = pályázati határidı 
I. = intézet vagy intézmény 
Ig. = igazgató 
ig. = igazolvány 
ir. = irányítás(a)(i) 
Képv.-test. = képviselı-testület 
K. = kórház 
Kl. = klinika 
kl.-ai = klinikai 
kö. = közegészségügyi 
közp. = központ 
közpi. = központi 
kut. = kutatá(s)(i), kutató 
Lab. = laboratórium 
lab.-i = laboratóriumi 
magyar á.p.-ság = magyar állampolgárság 
m. = munka 
M.j.v. = megyei jogú város 
Nk. = nagyközség 
nyi. = nyelvismeret 
nyv. = nyelvvizsga 
O. = osztály 
okl. = oklevél 
okt. = oktatás(a)(i) 
OONY/GYONY = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos 

Nyilvántartása 
OONYI/GYONYI = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos 

Nyilvántartásba vételérıl szóló igazolvány 
OEP = Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
orv. = orvos(i) 
Ö. = önkormányzat 
P. H. = polgármesteri hivatal 
R. = rendelıintézet 
szerv. = szervezés(e) 
sz. = szakmai 
sz.ö. = szakmai önéletrajz 
sz.gy. = szakmai gyakorlat 



szakorv.gy. = szakorvosi gyakorlat 
szk. = szakképesítés, szakorvosi képesítés 
sz.tev. = szakmai tevékenység 
sz.v. = szakmai végzettség 
szoc. = szociális 
szolg. = szolgálati 
sz.o.okl./sz.gy.okl. = szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél 
szv. = szakvizsga 
szv.biz. = szakvizsga-bizonyítvány 
SZMSZ = szervezeti és mőködési szabályzat 
tap. = tapasztalat 
t: = telefoninformáció 
t/f: = telefon/telefax 
tev. = tevékenység 
t.f. = tudományos fokozat 
th. = therápia 
tud. = tudományos 
v. = végzettség 
vez. = vezetés(e) 
vez.gy. = vezetıi/vezetési gyakorlat 
vizsg. = vizsgálat 
 

Pályázati hirdetmények egyetemi oktatói, 
illetve egyetemi intézményekben betölthetı egyéb állásokra 

 
A pályázatot meghirdetı 

szerv  
neve, címe 

Munkahely és 
munkakör  

megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 
információk 

    
A Debreceni Egyetem Kazincbarcikai Kórháza felvételt hirdet orvosigazgató állás betöltésére. 
Feladata: 
– az aneszteziológia, intenzív osztály, mőtı, fájdalom ambulancia és sürgısségi részleg irányítása, mőködésének 
szervezése, valamint ezen egységek és kórházunk sebészeti és belgyógyászati mátrixai közötti szakmai munka 
koordinálása. 
Feltétel: 
– aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsga, kardiológiai szakvizsga; 
– egészségügyi menedzser végzettség; 
– több mint 10 éves szakmai tapasztalat. 
Az állás 2011. április 1-jével tölthetı be. 
Jelentkezés szakmai önéletrajz megküldésével e-mailben az igazgato@barcikakorhaz.hu vagy postai úton 3700 
Kazincbarcika, Május 1. út 56. címen. 

    
***  

    
Kaposi Mór Oktató Kórház fıigazgatója (7400 Kaposvár, Tallián u. 20–32.) pályázatot hirdet a Kaposi Mór 
Oktató Kórház Kaposvár Pszichiátriai és Addiktológiai Centrum, centrumvezetı fıorvosi álláshely 
betöltésére. 
A jogviszony idıtartama:  a kinevezés fıorvosi munkakörre határozatlan idıre, a vezetıi megbízás határozott 
idıre történik. 



A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıs közalkalmazotti jogviszony. 
Fıbb feladatok: a járó- és fekvıbeteg szakellátás orvosszakmai feltételeinek biztosítása, szakmai irányítása a 
területi, illetve progresszív ellátási kötelezettségnek megfelelıen. Orvosszakmai és gazdasági 
teljesítménymutatók alakulásának meghatározása és elemzése. 
Pályázati feltételek: 
– egyetemen szerzett diploma; 
– pszichiátria és pszichoterápia szakvizsga; 
– legalább 10 éves szakorvosi gyakorlat. 
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– további szakirányú szakképesítés és több éves vezetıi gyakorlat. 
A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy a centrumvezetı fıorvosi munkakörrel 
történı megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz. 
A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– a meghirdetett munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés; 
– a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok hitelesített 
másolata; 
– OONYI másolata; 
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely legkésıbb a pályázó meghallgatásáig benyújtható. 
A pályázat benyújtható: postai úton, a pályázatnak a Kaposi Mór Oktató Kórház fıigazgatójának címére 
történı megküldésével (7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20–32.). 
Díjazás: a Kjt.-t figyelembe véve kerül megállapításra. 
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követı 15 napon belül. 
A bizalmasan kezelt pályázatok a pályázati határidı lejártát követıen elbírálásra kerülnek. A munkakör azonnal 
betölthetı. 
A pályázattal kapcsolatos információt ad: igazgatási és humánpolitikai osztályvezetı a 06 (82) 501-307-es 
telefonszámon. 

    
***  

    
Kaposi Mór Oktató Kórház fıigazgatója (7400 Kaposvár, Tallián u. 20–32.) pályázatot hirdet a Kaposi Mór 
Oktató Kórház Kaposvár 
Reumatológiai Járóbeteg szakrendelés reumatológus szakorvos 
Pszichiátriai és Addiktológiai Centrum pszichiáter szakorvos/szakorvosjelölt 
álláshelyeinek betöltésére. 
Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 
– szakvizsga bizonyítvány; 
– büntetlen elıélet. 
A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– képesítést igazoló okiratok másolata; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 
Juttatások, egyéb információk: 
– illetmény: Kjt.-t figyelembe véve, megállapodás szerint; 
– kinevezés határozatlan idıre szól; 
– pályázati határidı: a hirdetés megjelenésétıl számított 15. nap; 
– az állás azonnal betölthetı. 
A pályázattal kapcsolatos információt ad: humánpolitikai osztályvezetı: 06 (82) 501-307-es telefonszámon. 

    
***  

    
Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. ügyvezetı 
igazgatója (3529Miskolc, Csabai kapu 9–11.) pályázati felhívása. 
Munkahely és munkakör megnevezése: 



Infektológiai osztály 
osztályvezetı fıorvos. 
Feladata: az osztály munkájának megszervezése, zavartalan mőködtetése. 
Pályázati feltételek: 
– infektológai szakvizsga; 
– legalább 5 éves, szakterületen szerzett gyakorlat; 
– tudományos munkásság; 
– bizonyítványok; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag a bizottság tagjai számára és a többi pályázó számára is 
megtekinthetı. 
 
Határid ı és bérben történı megegyezés: 
– bér megegyezés szerint; 
– az állás a pályázat elbírálása után azonnal betölthetı; 
– határidı: megjelenéstıl számított 30. nap. 
A pályázat benyújtásának helye: 3529 Miskolc, Csabai kapu 9–11., dr. Tóth László ügyvezetı igazgató 
részére. 

    
***  

    
A Pécsi Tudományegyetem KK Gyermekklinikájára keresünk egy fı szakképzett gyermekpszichiátert. 
Feladat: osztályos betegek ellátása és járóbeteg rendelés. 
Bérezés: megegyezés szerint. 
Részletes információt ad dr. Hollódy Katalin a 06 (72) 535-900-as telefonszámon vagy a 
katalin.hollody@aok.pete.hu címen. 
Részletes feltételek és beadási határidı: a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján (kozigallas.gov.hu) 
meghatározottak szerint, publikálás idıpontja: 2011. március 20. 

    
***  

    
Soproni Erzsébet Oktató 
K. 
fıig. fıorvosa 
9400 Sopron, 
Gyıri u. 15. 

Belgyógyászati 
rehabilitációs O. 
orvos 
Feladatát képezi a 
fekvıbeteg O.-on kezelt 
betegek ellátása, ügyelet 
ellátásában való részvétel 

– általános orv. d., 
– eü. alkalmasság, 
– büntetlen elıélet, 
– cs: részletes sz.ö., 
– iskolai v.-et, szk.-t 
igazoló okiratok másolata, 
– OONYI másolata  
(alapnyilvántartás), 
– mőködési nyilvántartásba 
vétel igazolása, 
– 1 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat, melyben 
hozzájárul ahhoz, hogy a 
pályázat elbírálásában részt 
vevık  
a pályázati anyagot  
megismerhetik 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstıl 
számított 30. nap, 
– e. h.: a h. lejártától 
számított  
30. nap, 
– pályázatok benyújtása:  
4 példányban Prof. dr. 
Baranyai Tibor fıig. 
fıorvos részére a Soproni 
Erzsébet Oktató K. címére 
(9400 Sopron, 
Gyıri u. 15.), 
– a meghirdetett 
álláshellyel kapcsolatban 
részletes információt dr. 
Sarnyai Zsolt mb. 
osztályvezetı fıorvostól 
lehet kérni a: 06 (99) 312-
120-as telefonszámon,  
a 304-es melléken 

 
 



Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,  
illetve a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerveinek 

pályázati hirdetményei 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
pályázatot hirdet laboratóriumi orvos munkakör betöltésére. 
A pályázati felhívást kiíró adatai: 
Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve. 
Címe: 3580 Miskolc, Meggyesalja u. 12. 
A pályázati felhívás kiírása a kormánytisztviselık jogállásáról szóló 2010. évi LVII. 
törvényre, valamint a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényre 
hivatkozással történik. 
Az ellátandó feladatok az alábbiak: 
Vezeti és felügyeli az Enterális és Klinikai Bakteriológiai laboratórium munkáját. 
A táptalaj és reagens megrendeléseket figyelemmel kíséri, a felelısöket kijelöli, 
beszámoltatja. 
Gondoskodik az anyagok szabályszerő feldolgozásáról, biokémiai reakciók és antibiogram 
készíttetésérıl, aláíráskor ellenırzi azt. 
Feladata a leletek interpretálása, konzultál a klinikussal. 
Felügyeli a Mikológiai és parazitológiai laboratórium munkáját. 
Számítógépes adatgyőjtés, statisztikák készítése 
Az állás betölthetıségének feltételei: 
A pályázónak meg kell felelnie a kormánytisztviselık jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. 
törvényben, valamint a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben 
szereplı általános alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság, cselekvıképesség, 
büntetlen elıélet, összeférhetetlenség hiánya) és azokat igazolnia kell. 
Vagyonnyilatkozatra kötelezett munkakör. 
Az általános elıírásokon túlmenı alkalmazási feltételek: 
– orvostudományi egyetemi végzettség; 
– orvosi mikrobiológia szakorvosi képesítés megszerzése. 
Az állás elnyerésénél elınyt jelent a közegészségtan-járványtan vagy megelızı orvostan és 
népegészségtan szakvizsga, valamint egy idegen nyelv ismerete. 
A kinevezés határozatlan idıre szól. 
Javadalmazás: a köztisztviselıi törvény alapján történik. 
A pályázathoz csatolni kell: 
– szakmai önéletrajzot; 
– a végzettséget, képzettséget igazoló iratokat vagy azok hiteles másolatát; 
– erkölcsi bizonyítványt (büntetlen elıélet igazolására). 
A pályázat benyújtásának: 
– határideje: a megjelenéstıl számított 15. nap; 
– helye: a pályázatot zárt borítékban dr. Asztalos Ágnes mb. megyei tisztifıorvosnak címezve 
kell benyújtani egy példányban.  
A borítékra írják rá: “laboratóriumi orvos munkakör”; 
– címe: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.). 
A pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatás: 
– a pályázat elbírálásának módja: személyes meghallgatás utáni döntés; 
– a pályázat elbírálásának határideje: a meghallgatás után 15 nappal. 
A pályázattal kapcsolatos további információt dr. Asztalos Ágnes mb. megyei tisztifıorvos 



nyújt. Elérhetısége: Miskolc, Meggyesalja u. 12., t.: 06 (46) 354-612. 
 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi, orvosvezetıi 
és egyéb egészségügyi vezetıi állásokra 

 
A pályázatot meghirdetı 

szerv neve, címe 
Munkahely és 

munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 
információk 

    
Pest Megyei Flór Ferenc 
K. 
fıig fıorvosa 
2143 Kistarcsa, 
Semmelweis tér 1. 

Bırgyógyászati O. 
fıorvos 
Feladat: az O. munkájának 
megszervezése és 
zavartalan mőködtetése 

– bırgyógyászati szv., 
– legalább 5 éves, a 
szakterületen szerzett gy., 
– vez.gy., 
– tud. munkásság, 
– tud. fokozat vagy 
megszerzésének 3 éven 
belül történı vállalása, 
– e: allergológia és kl.-ai 
immunológia ráépített szv., 
– cs: részletes sz.ö., 
– tud. munkák, publikációk 
jegyzéke, 
– sz. koncepció, 
– d. másolata , 
– szv.biz.-ok másolata, 
– mőködési 
nyilvántartásról érvényes 
igazolás, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b. vagy arról szóló 
nyilatkozat, hogy a pályázó 
ennek meglétéhez kötött 
m.-körben dolgozik, 
– nyilatkozat arról,  
hogy a pályázati anyagot 
az eljárásban részt vevık 
megismerhetik, 
– nyilatkozat arról,  
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes 
adatainak  
a pályázati eljárással  
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul 

– b: Kjt. alapján, 
megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstıl 
számított 30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követı  
60. nap, 
– a kinevezés határozatlan 
idejő közalkalmazotti  
jogviszonyban fıorvosi  
m.-körre és határozott idejő 
vez. megbízásra szól, 
– az állás a pályázat 
elbírálása után azonnal 
betölthetı, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Bedros J. Róbert Ph.D. 
c. egyetemi docens, fıig.  
fıorvos, fıtanácsoshoz a 
Pest Megyei Flór Ferenc K. 
címére (2143 Kistarcsa,  
Semmelweis tér 1.) 

    
***  

    
Mátrai Gyógyintézet 
mb. fıig.-ja 
3233 Mátraháza 

Két telephelyes I. 
Terápiás Ellátó O. 
osztályvezetı fıorvos 

– büntetlen elıélet, 
cselekvıképesség, 
– eü. fıiskola eü.  
rehabilitációs menedzser 
szk, 
– középfokú angol nyi., 
– e: sz. tapasztalat, 
– cs: érvényes mőködési 

– b: megegyezés szerint,  
a gy.-i idı és a képesítés  
figyelembe vételével, 
– h: a megjelenéstıl 
számított 15. nap, 
– e. h.: a h.-t követı 15. 
nap, 
– az állás a pályázatok  



nyilvántartási kártya, 
– v.-et, szk.-t igazoló  
okiratok vagy azok  
hiteles másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– beleegyezı nyilatkozat 
arról, hogy a pályázati 
anyagot a pályázat 
elbírálásában részt vevık 
megismerhessék, 
– sz.gy.-t és munkát  
bemutató önéletrajz 

elbírálása után azonnal  
betölthetı, mely  
határozatlan idejő  
kinevezésre szól, 
– lakást az I. szükség 
esetén biztosít akár 
családnak is, 
– pályázatok benyújtása:  
Kerényi Erika mb. 
fıigazgatóhoz, Mátrai 
Gyógyintézet 
Fıigazgatóság  
(3233 Mátraháza,  
Külterület) 

    
***  

    
Mindszent Város Képviselı-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a, 
23. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet az Egészségház (6630 Mindszent, Csokonai u. 2.) magasabb 
vezetıi feladatkör megbízás alapján (részmunkaidıben) történı ellátására. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony, egészségügyi 
menedzser munkakörre épülı vezetıi megbízással. 
A foglalkoztatás jellege: részmunkaidı (napi 2 óra). 
A vezetıi megbízás idıtartama:  a magasabb vezetıi megbízás 2011. május 1. napjától határozatlan idıre szól. 
A munkavégzés helye: Egészségház 6630 Mindszent, Csokonai u. 2. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: az Egészségház vezetıje 
felelıs a jogszabályoknak, az intézmény alapító okiratának, Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megfelelı 
szakszerő és törvényes mőködésért, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásáért, munkáltatói 
jogokat gyakorol az intézményben dolgozó közalkalmazottak felett, dönt az intézmény mőködésével kapcsolatos 
ügyekben, melyeket jogszabály a hatáskörébe utal. 
Feladata továbbá az intézmény menedzselése (kapacitás teljes körő kihasználása, helyiségek bérbeadása). 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a végrehajtására kiadott 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 
elıírásai, továbbá ezen jogszabályok alapján az Önkormányzat Képviselı-testülete által hozott döntések az 
irányadók. 
Pályázati feltételek: 
– büntetlen elıélet; 
– cselekvıképesség; 
– vagyonnyilakozat-tételi eljárás lefolytatása; 
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettség. 
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– orvostudományi vagy közgazdaságtudományi egyetemi szintő végzettség; 
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 
szerzett képesítés; 
– legalább 5 éves vezetıi gyakorlat; 
– egészségügyben, illetve gazdálkodásban való jártasság; 
– városi helyi ismeret. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajz; 
– 3 hónapnál nem régebben kiállított erkölcsi bizonyítvány; 
– az Egészségház vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
– a pályázatban elıírt követelmények (végzettségek, képesítések) igazolására vonatkozó okiratok vagy azok 
közjegyzı által hitelesített másolatai. 
A munkakör betölthetıségének idıpontja:  2011. május 1. napjától. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 15. 
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat postai úton kell benyújtani Mindszent Város 



Önkormányzatához (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.). A borítékon fel kell tüntetni az álláshely 
megnevezését: “Egészségház magasabb vezetıi feladatkör megbízás alapján történı ellátása”. 
A pályázatról bıvebb felvilágosítást Mindszent Város polgármestere nyújt [6630 Mindszent, Köztársaság tér 31., 
t.: 06 (62) 527-014]. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat az Önkormányzat Képviselı-testülete által létrehozott 
külön bizottság véleményezi. A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelı pályázókat személyesen is 
meghallgatja. A pályázat elbírálására a benyújtási határidı lejártát követı Képviselı-testületi ülésen kerül sor. A 
pályázatot hirdetı Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné 
nyilvánítsa. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 30. 

    
***  

    
Árpád-Házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelıintézet Igazgatóság pályázatot hirdet ápolási igazgató 
(magasabb vezetı) beosztás ellátására. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 
A vezetıi megbízás idıtartama:  a vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól. 
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Váralja út 6. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
Összehangolja és koordinálja az intézmény által nyújtott ápolási és gondozási tevékenységet, költséghatékony 
gazdálkodás megvalósítása és betartása az ápolás területén, betegcentrikus humán ápolás megvalósítása, az 
ápolás-gondozás területén a minıségügyi rendszer mőködtetése, biztosítja a szakdolgozók képzését, 
továbbképzését, az ápolási dokumentáció szabályszerő vezetése szakmai tartalmának felügyelete, a betegjogok 
érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, a betegjogi képviselıvel való kapcsolattartás, a gyógyintézet 
higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése, a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való 
közremőködés, a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenırzése, a szervezeti és mőködési 
szabályzatban meghatározott további feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései irányadásával. 
Pályázati feltételek: 
– fıiskolán szerzett ápolói d; 
– eü. területén szerzett, legalább 5 év sz. tapasztalat; 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 
– büntetlen elıélet. 
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: egészségügyi menedzseri képesítés. Ezen képesítés megszerzésére 
irányuló jelentkezést, illetve annak 5 éven belüli megszerzésérıl szóló szándéknyilatkozatot elfogadunk. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– végzettséget igazoló iratok hitelesített másolata, 
– személyi adatokat is tartalmazó szakmai önéletrajz; 
– vezetıi állással kapcsolatos szakmai elképzelések; 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyag megismeréséhez, vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására 
vonatkozó nyilatkozat. 
A beosztás betölthetıségének idıpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. április 8. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Árpád-Házi Szent Erzsébet Szakkórháza és 
Rendelıintézet címére történı megküldésével (2890 Tata, Váralja út 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: K15-1/2011., valamint a beosztás megnevezését: “Ápolási 
igazgató (magasabb vezetı)”. 
A pályázat elbírálásának módja: rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. §-ában, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 4. 
§-ában foglaltaknak megfelelıen. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 15. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– Tata Város honlapja: www.tata.hu – 2011. március 7.; 
– tatarend@axelero.hu – 2011. március 7. 

    



***  

    
Veszprém Megyei  
Csolnoky Ferenc K.  
Nonprofit  
Zártkörően Mőködı Rt. 
fıig.-ja 
8200 Veszprém, 
Kórház u. 1. 

ideggyógyász 
osztályvezetı fıorvos 

– orv. d., 
– neurológiai szv., 
– több mint 10 éves  
neurológiai gy., 
– számítógép felhasználói 
szintő ismerete, 
– e: tud munkában való 
részvétel, 
– nyi., 
– egyéb szakirányú szv., 
illetve szakirányú  
képzettség, 
– cs: d. másolata, 
– szv.biz.(ok) másolata, 
– igazolás OONY-ba  
vételrıl, 
– sz. program, 
– sz.ö., 
– e.b. 

– igény esetén orvos-
nıvérszállón elhelyezés, 
– pályázatok benyújtása:  
Bartus Péter 
humánerıforrás 
gazdálkodási 
osztályvezetıhöz 
(8200 Veszprém,  
Kórház u. 1., 
– további részletek: 
www.vmkorhaz.hu 

 

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 
 
A pályázatot meghirdetı 

szerv neve, címe 
Munkahely és 

munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 
információk 

    
Budapest 

    
Baranya megye 

    
Mohács Város K. 
7700 Mohács, 
Szepessy tér 7. 

Aneszteziológia és 
intenzív terápia 
szakorvos (2) 
Pszichiátria 
szakorvos (2) 
Sebészet 
szakorvos 
Ortopédia-
traumatológia 
szakorvos 
Oxyológia és sürgısségi 
orvostan 
szakorvos 
Belgyógyászat 
szakorvos 
Tüdıgyógyászat 
szakorvos 
Rehabilitáció 
szakorvos 
Reumatológia 
orvos (2) 
valamennyihez: 
Munkakörbe tartozó 

valamennyihez: 
– közvetlen  
szv. elıtt álló  
orvosoknak is, 
– cs: személyi adatokat 
is tartalmazó sz.ö., 
– v.-et igazoló okiratok 
másolata, 
– mőködési nyilvántartás 
érvényesítésérıl szóló 
határozat másolata, 
– OONY-ba vételérıl 
szóló igazolvány 
másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– hozzájárulás a 
pályázati anyag 
elbírálásában részt 
vevık betekintési 
jogához 

– b: megegyezés szerint, 
– h: 2011. V. 6., 
– e. h.: 2011. V. 20., mely után 
az állás azonnal betölthetı, 
– érdeklıdni lehet: dr. Dénes 
László fıig. fıorvostól  
a 06 (69) 511-150-es 
telefonszánon, 
– f: 06 (69) 311-913, 
– e-mail: 
foig@mohacskorhaz.hu 



feladatok: a szakorvosi 
kompetenciába tartozó 
valamennyi feladat 

    
Bács-Kiskun megye 

    
Bácsalmás Város Ö. 
Képv.-test. 
6430 Bácsalmás, 
Gr. Teleki u. 4–8. 

Bácsalmás II. számú 
felnıtt fogászati 
alapellátási 
körzet 
fogorvos 
– vállalkozási formában, 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, Ö.-tal 
kötött  
szerzıdés szerint 

– 4/2000. (II. 25.) EüM 
rend. szerinti képesítési 
feltételeknek való 
megfelelés, 
– a 18/200. (II. 25.) 
Korm. rend.-ben elıírt 
feltételek megléte, 
– cs: 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– részletes sz.ö., 
– eü. alkalmasság 
igazolása, 
– OONY-ba történt 
felvétel igazolásának 
másolata 

– h: a megjelenéstıl számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követı  
30 napon belül, 
– a Képv.-test fenntartja 
magának a jogot, hogy a 
pályázatot indoklás nélkül 
eredménytelennek nyilvánítsa, 
– pályázatok benyújtása: 
Németh Balázs 
polgármesterhez Bácsalmás 
Város P.H.. címére 
(6430 Bácsalmás,  
Gr. Teleki u. 4–8.), 
– t: 06 (79) 541-455,  
06 (30) 950-1423 

    
Békés megye 

    
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

    
Izsófalva Nk.Ö. 
Képv.-test. 
3741 Izsófalva, 
Izsó Miklós út 64. 

háziorvos 
– vegyes, a település 
egész területére kiterjedı 
háziorvosi körzet 
mőködtetése  
és a háziorvosi feladatok 
ellátása közalkalmazotti 
jogviszonyban vagy  
vállalkozási formában, 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, az Ö.-tal 
kötött szerzıdésben 
rögzített feltételek 
szerint, 
– a háziorvosi körzet 
lakosságszáma: 1920 fı 

– büntetlen elıélet, 
– 4/2000. (II. 25.) EüM 
rend.-ben elıírt 
feltételek megléte, 
– cs: a v.-et és szv. 
letételét igazoló okiratok 
másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– részletes sz.ö., 
– háziorvosi 
alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés igazolása, 
– igazolás arról, hogy a 
mőködtetési jog 
megszerzésének 
feltételei fennállnak, 
– hozzájárulás ahhoz, 
hogy 
a pályázati anyag 
elbírálásában részt 
vevık a pályázat 
tartalmát 
megismerhessék, 
– nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó a személyét 
érintı kérdés 
tárgyalásakor nyilvános 
vagy zárt ülést kér, 

– b: Kjt. vagy az Ö.-tal kötött 
szerzıdésben foglaltak szerint, 
– h: a megjelenéstıl számított  
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követı 
legközelebbi Képv.-test. ülés, 
– a háziorvosi praxis 
legkorábban 2011. VI. 1-jétıl 
betölthetı, 
– szerzıdéskötés idıtartama  
és az egyéb feltételek 
biztosítása: a Képv.-test. 
döntése szerint, illetve a 
megállapodástól  
függıen, 
– a Képv.-test. fenntartja a 
jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa, 
– az Ö. a tulajdonában álló, 
Izsófalva, Izsó Miklós út 129. 
szám alatt található, felújított 
rendelı helyiséget és annak 
berendezéseit biztosítja a 
feladat ellátásához, 
– az Ö. a háziorvosi feladatok 
közalkalmazotti jogviszonyban 
történı ellátása esetén  
szolg. lakást biztosít, 
– pályázatok benyújtása:  
Fodor Alberthez, Izsófalva Nk. 



– nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó 
közalkalmazotti 
jogviszonyban vagy 
vállalkozási formában 
kívánja-e  
ellátni feladatait 

polgármesteréhez a P.H. 
címére  
(3741 Izsófalva, Izsó  
Miklós út 64.), 
– további információ kérhetı  
a 06 (48) 351-056-os 
telefonszámon 

    
Csongrád megye 

    
Fejér megye 

    
Fejér Megyei  
Szent György K. 
fıig.-ja 
8000 Székesfehérvár, 
Seregélyesi u. 3. 

Pszichiátriai 
Rehabilitáció 
orvos, szakorvos 

– pszichiátria szk. (lehet 
szv. elıtt álló is) 
valamennyihez: 
– cs: pályázat, önéletrajz 

– b: Kjt. szerint, 
– lakás: orvos szállón férıhely 
valamennyihez: 
– h: a megjelenéstıl számított 
30. nap, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Reiber István orv.-Ig.-hoz  
(8000 Székesfehérvár,  
Seregélyesi u. 3.) 

    

 Bırgyógyászati O. 
szakorvos 

– bırgyógyász szk. – b: Kjt. szerint 

    

 Gyermeksebészeti O. 
szakorvos 

– gyermeksebész szk., 
– e. több éves sz.gy. 

– b: Kjt. szerint 

    

 Radiológiai O. 
szakorvos 

– szk., 
– e: intervenciós 
radiológiai jártasság 
(lehet szv. elıtt  
álló is) 

– b: kiemelt, 
– lakás: orvos szállón férıhely 

 Szemészeti O. 
szakorvos 

– szemészet szk. (lehet 
szv. elıtt álló is) 

– b: Kjt. szerint 

    

 Belgyógyászati O. 
orvos, szakorvos 

– belgyógyász szk. 
(lehet szv. elıtt álló 
orvos) 

– b: Kjt. szerint 

    

 Belgyógyászati O. 
szakorvos 
Feladat: kl.-ai nefrológia  
és dialízis Kp. ellátása 

– nefrológiai szk. – b: megállapodás szerint 

    

 Kardiológiai O.  
szakorvos 

– kardiológiai szk. (lehet 
szv. elıtt álló is) 

– b: megállapodás szerint 

    

 Onkológiai O. 
szakorvos 

– belgyógyász, 
onkológus szv. 

– b: Kjt. szerint 

    

 Pulmonológiai O. – tüdıgyógyász szv. – b: Kjt. szerint 



szakorvos (lehet szv. elıtt álló is) 
    

 Szülészet-nıgyógyászat 
szakorvos 

– szülészet-
nıgyógyászat szk. (lehet 
szv. elıtt álló is) 

– b: Kjt. szerint 

    

 Szent György K. 
Csákvári Gyógyintézete 
Belgyógyászati O. 
szakorvos 

– belgyógyász szk. 
(lehet szv. elıtt álló is) 

– b: Kjt. szerint, 
– lakhatási lehetıség 
biztosított, 
– elérhetıség: 8083 Csákvár, 
Kastély-park, 
– t: (22) 582-240 

    

 Sürgısségi Betegellátó 
O. 
orvos, szakorvos 

– belgyógyászat, 
aneszteziológiai  
és intenzív-therapia szv., 
oxyológia,  
sürgısségi orvostan szv. 
bármelyike elıny  
(lehet szv. elıtt álló is) 

– b: kiemelt, 
– lakás: orvos szállón férıhely, 
– érdeklıdni dr. Sárkány Ágnes 
o.vez. fıorv.-nál, 
– t: (20) 823-6538, 
– azonnal betölthetı álláshely 

    

 Idegsebészeti O. 
orvos, szakorvos 

– szk. (lehet szv. elıtt 
álló is) 

– b: Kjt. szerint 

    

 Haematológiai O. 
orvos, szakorvos 

– szk. (lehet pályakezdı 
is) 

– b: Kjt. szerint 

    

 Infektológiai O. 
szakorvos 

– szk. (lehet szv. elıtt 
álló is) 

– b: Kjt. szerint 

    
Gyır-Moson-Sopron megye 

    
Mosonmagyaróvár Város 
Ö. 
9200 Mosonmagyaróvár, 
Fı u. 11. 

háziorvos 
A m.-végzés helye:  
Mosonmagyaróvár,  
Mosonyi M. u. 37. 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: 
– háziorvosi körzet, 
felnıtt háziorvosi praxis, 
– vállalkozói jogviszony 
keretében, 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, városi 
alapellátási ügyeleti 
kötelezettséggel 

– egyetemi d., 
– 4/2000. (II. 25.) EüM 
rend. szerinti képesítés, 
18/2000. (II. 25.) Korm. 
rend.-ben elıírt 
feltételek megléte, 
– háziorvostan szk., 
– büntetlen elıélet, 
– cs: saját vagy 
használatban lévı 
személygépkocsi és vez. 
engedély meglétét 
igazoló okirat másolata, 
mindkettıhöz: 
– e: felhasználói szintő 
számítógépes ismeret, 
– cs: 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– sz.ö., 
– d. hiteles másolata, 
képesítést igazoló 
okiratok hiteles 

– b: Mosonmagyaróvár Város 
Ö. az eü. ellátási szerzıdés 
megkötésével egyidejőleg  
az OEP finanszírozást átadja  
és évi egyszeri mőködési 
támogatás 
– h: 2011. V. 6., 
– e. h.: 2011. V. 26., 
– a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázat 
benyújtását követıen 
személyes elbeszélgetés és 
Képv.-test.-i döntés, 
– a foglalkozatás jellege:  
teljes m.-idı, 
– a m.-kör legkorábban a  
pályázatok elbírálását  
követıen a szükséges 
engedélyeztetési eljárást 
követıen betölthetı, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton, a pályázatnak a 



másolata, 
– hozzájárulás a 
pályázati anyag 
elbírálásában részt 
vevıknek a 
megismeréshez, 
– orvosi alkalmassági 
vizsgálat meglétét 
igazoló okmány 
másolata 

Mosonmagyaróvár Város Ö. 
P.H. címére történı 
megküldésével  
(9200 Mosonmagyaróvár,  
Fı u. 11.), kérjük a borítékon 
feltüntetni a m.-kör 
megnevezését: “háziorvos”, 
– a pályázati kiírással  
kapcsolatosan további 
információt Márkus Erika 
nyújt  
a 06 (96) 577-818-as 
telefonszámon, 
– a munkáltatóval kapcsolatban 
további információ a 
www.mosonmagyarovar.hu 
honlapon szerezhetı 

    

 gyermek fogorvos 
A m.-végzés helye: 
Mosonmagyaróvár 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– vállalkozói formában 

– a fogorvosi tev.-re 
vonatkozó hatályos 
jogszabályokban, 
4/2000. (II. 25.) EüM 
rend.-ben,  
8/2000. (II. 25.) Korm. 
rend.-ben elıírt iskolai v. 

– b: Mosonmagyaróvár város 
Ö. az egészségügyi ellátási 
szerzıdés megkötésével 
egyidejőleg az OEP 
finanszírozást átadja, 
– h: 2011. V. 6., 
– e. h.: 2011. V. 26., 
– a pályázat elbírálásának  
módja, rendje: a pályázat  
benyújtását követıen  
személyes elbeszélgetés  
és Képv.-test.-i döntés, 
– a foglalkoztatás jellege: 
részmunkaidı, 
– a m.-kör legkorábban a 
pályázatok elbírálását követıen 
a szükséges engedélyeztetési 
eljárást követıen betölthetı, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton, a pályázatnak a 
Mosonmagyaróvár Város Ö. 
P.H. címére történı  
megküldésével  
(9200 Mosonmagyaróvár,  
Fı u. 11.), kérjük a borítékon 
feltüntetni a m.-kör 
megnevezését: “gyermek 
fogorvos”, 
– a pályázati kiírással  
kapcsolatosan további 
információt Márkus Erika 
nyújt  
a 06 (96) 577-818-as 
telefonszámon, 
– a munkáltatóval kapcsolatban 
további információ  
a www.mosonmagyarovar.hu 
honlapon szerezhetı 

    
Hajdú-Bihar megye 



    
Heves megye 

    
Markhot Ferenc  
Eü. Szolgáltató Nonprofit 
Kiemelkedıen Közhasznú 
Kft. 
3300 Eger, 
Széchenyi u. 27–29. 

Sebészeti O. 
sebész szakorvos vagy 
sebész szakorvosjelölt 

– e: urológus szv. 
valamennyihez: 
– orv. d., 
– érvényes mőködési 
nyilvántartás igazolása, 
– cs: részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat 
hozzájárulásáról ahhoz, 
hogy a pályázatot 
megismerhessék 

valamennyihez: 
– b: és lakás megbeszélés 
szerint, 
– h: a megjelenéstıl számított 
30. nap, 
– az állás a pályázat elbírálását 
követıen betölthetı, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Fütı László ügyvezetı 
részére postai úton  
(3300 Eger,  
Széchenyi u. 27–29.), 
– információ:  
06 (36) 411-444/2213-as 
telefonszámon 

    

 Urológiai O. 
urológus szakorvos vagy 
urológus szakorvosjelölt 

– e: urológus szv.  

    

 Bel- és Bırgyógyászati 
Márix O.  
belgyógyász szakorvos 
vagy belgyógyász 
szakorvosjelölt 

– e: belgyógyász szv.  

 Csecsemı és 
gyermekgyógyászati O. 
csecsemı és 
gyermekgyógyász 
szakorvos vagy 
szakorvosjelölt 

– e: csecsemı és 
gyermekgyógyász szv. 

 

    
Jász-Nagykun-Szolnok megye 

    
Komárom-Esztergom megye 

    
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya II., Dózsa Gy. u. 77.) 
fıigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthetı álláshelyekre, az alábbi területre. 
Aktív fekvıbeteg osztályára: belgyógyász-kardiológus, belgyógyász-gasztronterológus, onkológus, idegsebész, 
tüdıgyógyász, traumatológus, pszichiáter szakorvosok részére. 
Krónikus fekvıbeteg osztályára: tüdıgyógyász, neurológus, pszichiáter, belgyógyász vagy gerontológus 
szakorvosok részére. 
Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: fogszakorvos, valamint radiológus, nukleáris medicina 
szakvizsgával rendelkezı szakorvosok részére. 
Az alábbi állások munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban is betölthetık (szabadfoglalkozás vagy 
vállalkozás): 
gyermeksebész – heti 6 órában, 
szájsebész – heti 18 órában. 
Bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint. 
Aktív fekvıbeteg osztályára: neurológus szakorvosok részére. 
Bérezés: kiemelt, illetve megegyezés szerint. 
Valamennyi pályázathoz: 



Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésnek megfelelı szakorvosi tevékenység 
végezése. 
A pályázatokra elsısorban szakorvosokat várunk, de jelentkezhetnek szakvizsga elıtt állók is. 
A jelentkezésekhez csatolandó: 
– végzettséget igazoló okmányok másolata; 
– mőködési nyilvántartás érvényesítésérıl szóló határozat; 
– mőködési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 
– OONYI-könyv másolata; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– elıadások és publikációk listája; 
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevık betekintési jogához. 
Jelentkezési határidı: 2011. április 30. 
A pályázati felhívás a KSZK honlapján is megtekinthetı: 2011. április 15-tıl. 
A pályázat elbírálása a benyújtási határidı lejártát követı 15 napon belül. 
Az állások a pályázat elbírálását követıen azonnal betölthetıek. 
Garzonházban férıhely biztosított. 
A pályázati anyagot a Fıigazgatói Titkárságra (fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) dr. Fain 
András orvosigazgatóhoz kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.). A borítékra ráírandó: “Pályázat 
szakorvosi álláshelyre”. Telefon: 06 (34) 515-470. 

Nógrád megye 
    
Margit K. 
3060 Pásztó, 
Semmelweis u. 15–17. 

Pszichiátriai gondozó 
(3060 Pásztó,  
Semmelweis u. 15–17.) 
pszichiáter szakorvos 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: 
pszichiátriai szakorvosi 
feladatok teljes körő 
ellátása a pszichiátriai 
gondozóban, esetenkénti 
konzílium fekvıbeteg O.-
okon 

– orv. d., 
– pszichiáter szk., 
– pszichiátriai 
szakorvosi m.-körben – 
legalább 3–5 év sz. 
tapasztalat, 
– felhasználói szintő 
számítógépes programok 
alkalmazása, 
– büntetlen elıélet, 
– eü. alkalmasság, 
– cselekvıképesség, 
– e: emeltszintő szk., 
pszichoterapeuta 
(pszichoterápia), 
– cs: önéletrajz, 
– d.-t, szk.-t igazoló 
okiratok másolata, 
– érvényes mőködési 
nyilvántartás határozata, 
– 3 hónapnál nem 
régebbi e.b., hogy a 
bőntettek 
nyilvántartásában nem 
szerepel, foglalkozásától 
eltiltás hatálya alatt nem 
áll, 
– orvosi igazolás 
(háziorvosi), 
– nyilatkozat, hogy a 
bíráló bizottság tagjai a 
pályázati anyagot 
megismerhetik 

– b: Kjt., valamint a KSZ 
rendelkezései irányadásával, 
– h: 2011. IV. 28., 
– e. h.: 2011. V. 5., 
– határozatlan idejő 
közalkalmazotti jogviszonyban, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes 
m.-idı, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton, a pályázatnak  
a Margit K. Pásztó címére 
(3060 Pásztó,  
Semmelweis u. 15–17.),  
kérjük a borítékon feltüntetni 
az azonosító számot: 17-
20/2011. és a m.-kör 
megnevezését: “pszichiáter 
szakorvos”, 
– a m.-kör legkorábban  
2011. VI. 13. napjától  
tölthetı be, 
– a pályázati kiírással  
kapcsolatosan további 
információt dr. Boczek Tibor 
Ig.  
fıorvos nyújt  
a 06 (70) 521-1772-es  
telefonszámon, 
– a munkáltatóval kapcsolatban 
további információ a 
www.pkorhaz.hu honlapon 
szerezhetı, 
– a honlapon való publikálás 
dátuma: 2011. III. 28. 

    
Pest megye 



    
Márianosztrai Fegyház és 
Börtön 
2629 Márianosztra, 
Pálosok tere 1. 

Márianosztrai Fegyház  
és Börtön, Eü. O. 
beosztott szakorvos 
fogorvos 
Feladata: fogvatartottak és 
személyi állomány eü.-i, 
illetve fogorvosi 
alapellátása 

Az alkalmazás feltételei: 
a hivatásos szolgálati 
jogviszony létesítéséhez  
az 1996. évi XLIII. 
törvény (Hszt.) 37. §-a 
alapján: 
– 37 év alatti életkor 
(külön engedéllyel 
maximum:  
47 éves életkor), 
– magyar á.p.-ság, 
– állandó belföldi 
lakhely, 
– büntetlen elıélet, 
– hozzájárulás a 
kifogástalan életvitel 
ellenırzéséhez, 
– eü., fizikai, pszichikai 
alkalmasság, 
– angol vagy francia 
vagy német nyelvbıl 
államilag elismert nyv., 
– általános orvosi, illetve 
fogorvosi képesítés, 
– szakorvosi 
beosztásnál: 
belgyógyász vagy 
háziorvosi vagy 
üzemorvosi szv., 
– e: fogorvosnál  
szájsebészi v., 
– büntetés-végrehajtási  
tapasztalat 

– illetmény: hivatásos  
szolgálati jogviszony létesítése 
esetén az 1996. évi  
XLIII. törvény (Hszt.) alapján  
I. besorolási O. V. beosztási 
kategória alapján bruttó 
308 000 Ft+ügyeleti 
díj+nyelvpótlék, 
– külön juttatások:  
utazási költségtérítés,  
cafetéria, ruhapénz, 
– igény esetén: szolg. lakás 
biztosítható, 
– jogviszony: hivatásos  
szolgálati jogviszony, 
– az állás az elıírt felvételi 
eljárás lefolytatása után 
azonnal betölthetı, 
– felvilágosítás az I. 
Személyügyi és Szoc. O.-án 
kérhetı a 06 (27) 620-413-as 
telefonszámon 

    
Somogy megye 

    
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

    
Tolna megye 

    
Vas megye 

    
A Sárvári Önkormányzat Kórház (9600 Sárvár, Rákóczi u. 30.) fıigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti 
jogviszonyban betölthetı álláshelyre a kórház Rehabilitációs Osztályára rehabilitációs orvos számára. 
A pályázatra elsısorban szakorvosok jelentkezését várjuk, de jelentkezhetnek rehabilitációs szakorvosi 
képesítést megszerezni tervezı orvosok vagy rezidensek is. 
A jelentkezéshez csatolandó: 
– végzettséget igazoló okmányok másolata; 
– mőködési nyilvántartás érvényesítésérıl szóló határozat; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– részletes szakmai önéletrajz. 
Jelentkezési határidı: 2011. április 30. 
A “KÖZIGÁLLÁS” publikálási idıpontja: 2011. március 22. 
A pályázat elbírálása a benyújtást követı 15 napon belül. 
Az állás az elbírálást követıen azonnal betölthetı. 



A pályázati anyagot Vancsura Miklós fıig. címére kell benyújtani (Önkormányzati Kórház, 9600 Sárvár, 
Rákóczi u. 30.) 
    

Veszprém megye 
    
Pápa Város Ö. 
8500 Pápa, 
Fı u. 12. 

Pápa 4. számú házi  
gyermekorvosi 
alapellátási körzet 
házi gyermekorvos 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
– vállalkozási vagy 
gazdasági társasági 
formában történı 
ellátására, 
– ügyeleti ellátásban 
történı részvétel, 
– a körzet ellátottainak  
száma: 1035 gyermek 

– a házi gyermekorvosi 
tev.-re vonatkozó 
hatályos 
jogszabályokban [2000. 
évi II. törvény, 4/2000. 
(II. 25.) EüM rend., 
18/2000. (II. 25.) Korm. 
rend.] elıírt feltételek 
teljesítése, 
– büntetlen elıélet, 
– a pályázónak igazolnia 
kell, hogy megfelel a 
mőködtetési jog 
engedélyezésének 
jogszabályban elıírt 
feltételeinek 
– cs: a v.-et, szk.-t 
igazoló okiratok hiteles 
másolata, 
– részletes, sz. tev.-et 
bemutató önéletrajz, 
– vállalkozói igazolvány 
vagy 30 napnál nem 
régebb cégkivonat, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– a területileg illetékes  
népegészségügyi 
szakigazgatási szerv 
határozata arról, hogy a 
pályázó megfelel  
a mőködtetési jog 
engedélyezési 
feltételeinek, 
– hozzájáruló 
nyilatkozatot arról, hogy 
az eljárásban részt vevık 
a pályázati anyagot 
megismerhetik 

– h: 2011. V. 31., 
– e. h.: a pályázat benyújtását 
követı soron következı  
Képv.-test. ülés, 
– a tev. betölthetıségének 
kezdı idıpontja: 2011. VII. 1., 
– az Ö. a nyertes pályázóval, 
határozatlan idıre, feladat-
ellátási szerzıdést köt, 
– a mőködtetés a mindenkori 
OEP finanszírozás figyelembe 
vételével, közvetlen 
finanszírozási szerzıdés 
alapján, 
– a mőködtetı a feladatait az Ö. 
tulajdonában álló – 
térítésmentesen rendelkezésre 
bocsátott – rendelı helyiségben 
látja el feladat-ellátási 
szerzıdés alapján, 
– mőködtetı saját költségére 
biztosítja a tev.-hez szükséges, 
a mindenkori jogszabály által 
elıírt minimumfeltételeket, 
– a rendelı mőködési, 
üzemeltetési költségei a 
mőködtetıt terhelik, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Áldozó Tamás 
polgármesternek 1 példányban, 
zárt borítékban, a borítékra rá 
kell írni: “Házi gyermekorvosi 
pályázat”, 
– a pályázatok benyújtásának 
helye: Pápa Város P.H.  
8500 Pápa, Fı u. 12., 
– a pályázattal kapcsolatos 
bıvebb felvilágosítás  
a 06 (89) 515-021-es  
telefonszánon kérhetı  
a Szoc. és Eü.. O. vezetıjétıl 

    
***  

    
A Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Ady E. u. 1–3. rehabilitációs szakvizsgával 
rendelkezı szakorvost keres azonnali munkába állással a Krónikus, légzés-rehabilitációs osztályára kiemelt 
bérezési feltételekkel. Szükség esetén lakást is biztosítunk. 
Jelentkezéseket az alábbi címre kérjük: 
Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Ady E. u. 1–3., Dr. Flórián Csaba ügyvezetı 
igazgató részére. 
    



Zala megye 
 

Pályázati hirdetmények gyógyszerészi, gyógyszertári asszisztensi állásokra 
 
A pályázatot meghirdetı  

szerv neve, címe 
Munkahely és 

munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 
információk 

    
Mohács Város K. 
7700 Mohács, 
Szepessy tér 7. 

intézeti fıgyógyszerész 
A m.-körbe tartozó 
feladatok: 41/2007. 
(IX. 19.) EüM rend. 30. 
§-a szerint 

– gyógyszerész d., 
– szakgyógyszerészi  
képesítés, 
– cs: személyi adatokat is 
tartalmazó sz.ö., 
– mőködési nyilvántartás 
érvényesítésérıl szóló 
határozat másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– hozzájárulás a pályázati 
anyag elbírálásában részt 
vevık betekintési jogához  

– b: megegyezés szerint, 
– h: 2011. V. 13., 
– e. h.: 2011. VI. 10., 
– 5 éves határozott 
idıtartamú vez. beosztás, 
szakgyógyszerészi m.-kör 
betöltése mellett 
látható el, 
– az állás betölthetı: 
várhatóan 2011. VI. 14-tıl, 
– érdeklıdni lehet: dr. 
Dénes László fıig. 
fıorvostól  
a 06 (69) 511-150-es 
telefonszámon, 
– fax: 06 (69) 311-913, 
– e-mail: 
foig@mohacskorhaz.hu 

    
***  

    
Fejér Megyei  
Szent György K. 
fıig.-ja 
8000 Székesfehérvár, 
Seregélyesi u. 3. 

Közpi. Gyt. 
gyógyszerész 

– szk. (lehet pályakezdı 
is), 
– cs: önéletrajz 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstıl 
számított 30. nap, 
– orvos szállón férıhely, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Reiber István orv.-Ig.-
hoz, 
– érdeklıdni lehet: Gidai 
Henriette 
fıgyógyszerésznél, 
– t: 06 (22) 535-517 

    
***  

    
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház (Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.) fıigazgatója 
pályázatot hirdet szakgyógyszerész álláshely betöltésére. 
Pályázati feltételek: 
– gyógyszerész diploma; 
– szakgyógyszerészi végzettség. 
Bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint. 
Feladata: manuális készítmények elıállítása, gyári gyógyszerek megrendelése, bevételezése és kiadása az 
osztályoknak.  
Az intézményben citosztatikus keverékinfúzió elıállítása történik a gyógyszertár keretein belül. Alkalomszerően 
ebben a tevékenységben is részt kell vennie az állást elnyerı gyógyszerésznek. 
A jelentkezéshez csatolandó: 



– végzettséget igazoló okmányok másolata; 
– mőködési nyilvántartásba vétel igazolása; 
– GYONY-ba történt felvétel igazolása; 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevık betekintési jogához. 
Jelentkezési határidı: 2011. április 30. 
A pályázat elbírálása a benyújtási határidı lejártát követı 15 napon belül. 
Az állás a pályázat elbírálását követı 15 napon belül betölthetı. 
A pályázati felhívás a KSZK honlapján is megtekinthetı 2011. április 15-tıl. 
Garzonházban férıhelyet biztosítunk. 
A pályázati anyagot a Fıigazgatói Titkárságra (fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) dr. Fain 
András orvos-igazgatóhoz kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.). Telefon: 06 (34) 515-470. 
A borítékra kérjük ráírni: “Pályázat szakgyógyszerész álláshelyre”. 
 

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra 
 
A pályázatot meghirdetı 

szerv neve, címe 
Munkahely és munkakör  

megnevezése 
Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 

információk 
    
Magyar Imre K. 
8400 Ajka,  
Korányi F. u. 1. 

kórházi védını 
területi védını 

– cs: részletes sz.ö., 
– e.b., 
– v.-rıl, szk.-ról szóló d., 
– érvényes mőködési 
engedélyrıl szóló kártya 

– b: Kjt. szerint, 
– h: 2011. VI. 1-jétıl 16-
áig, 
– az állás a KSZK 
honlapján 2011. VI. 1-jén 
jelenik meg, 
– e. h.: 2011. VI. 30., 
– az állások 2011. VIII. 1-
jétıl betölthetık, 
– pályázatok benyújtása:  
Sümegi Józsefné ápolási  
Ig.-hoz a Magyar Imre K. 
címére (8400 Ajka,  
Korányi F. u. 1.), 
– érdeklıdni lehet Sümegi 
Józsefné ápolási Ig.-tól  
a 06 (88) 521-878-as 
telefonszámon 

    
***  

    
Pécs M.j.V. 
Egyesített Eü I.-ek 
Igazgatósága 
7633 Pécs, 
Dr. Veress Endre utca 2. 

szemészeti szakasszisztens – általános ápoló és 
asszisztens vagy OKJ-s  
ápoló v., 
– cs: eü. v.-et igazoló 
okirat hiteles másolata, 
– sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b. 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstıl 
számított 15. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követı  
15 napon belül, 
– az állás azonnal 
betölthetı, 
– a kinevezés határozatlan 
idıre szól, 
– további információ 
kérhetı Pécs M.j.V. 
Egyesített Eü.  
I.-ek Igazgatósága címén  
(7633 Pécs,  
Dr. Veress Endre utca 2.),  



a 06 (72) 255-833-as 
telefonszámon Gáborné 
Traj Szilvia m.-ügyi 
osztályvezetıtıl 

 
Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött 

vezetıi és egyéb állásokra 
 
A pályázatot meghirdetı 

szerv neve, címe 
Munkahely és munkakör  

megnevezése 
Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 

információk 
    

Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) Élelmiszerkémiai-Analitikai Fıosztály 
(1097 Budapest, Gyáli út 3/A.) pályázatot hirdet fıosztályvezetıi beosztásra. 
Feladatok: irányítja, felügyeli és ellenırzi a Fıosztály szakmai munkáját. Irányítja és felügyeli a Fıosztály 
étrendkiegészítı készítményekkel, különleges táplálkozási célú élelmiszerekkel, valamint a kozmetikumokkal 
kapcsolatos feladatait. A megfelelı rendeletek létrehozása érdekében folyamatos kapcsolatot tart fenn az 
illetékes nemzeti és Uniós hatóságokkal, szervezetekkel. Részt vesz az EU szakmai munkacsoportjának és a 
Bizottság munkájában, ellátja a kozmetikumokkal kapcsolatban a nemzeti kompetens hatóság feladatait. Részt 
vesz a hazai és nemzetközi vizsgálómódszerek kidolgozásában, fejleszti a módszereket, publikációkat állít össze, 
elıadásokat tart, tudományos pályázatokat készít. Részt vesz a kutatási és gyakorlati munkatervek 
összeállításában és végrehajtásában, a szakterületre vonatkozó rendeletek, szabványok kidolgozásában, a 
korszerő oktatás és továbbképzés tervezésében és megvalósításában, a tudományos eredmények közzétételében. 
Vezetıi megbízás: 2011. április 27.–2015. december 31. 
Pályázati feltételek: 
– szakirányú egyetemi végzettség (vegyészet, élelmiszertudomány, orvos, gyógyszerész); 
– tudományos fokozat (Ph.D.); 
– releváns szakmai tapasztalat legalább valamely, a Fıosztályt érintı szakmai terület egyikén; 
– legalább 5 éves vezetıi gyakorlat; 
– felhasználói szintő számítógépes ismeret (Word, Excel, PowerPoint); 
– tárgyalóképes angol nyelvismeret (legalább középfokú nyelvvizsga); 
– büntetlen elıélet 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– részletes szakmai és személyi adatokat tartalmazó fényképes önéletrajz; 
– az elıírt képesítést, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok másolata; 
– nyilatkozat arról, hogy a bírálatban részt vevık a pályázatba betekinthetnek; 
– motivációs levél. 
A pályázattal kapcsolatos egyéb információk: 
– bérezés: az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján megegyezés szerint; 
– a pályázatokat bizottság véleményezi és a feltételeknek megfelelı pályázókat személyesen meghallgatja; 
– további idegen nyelv ismerete a pályázat elbírálásánál elınyt jelent; 
– a betöltendı állás – a próbaidı letöltése után – határozatlan idıre szóló fıállású közalkalmazotti jogviszony. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 27. (KSZK). 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidı lejártát követı 30 napon belül. 
Az állás a pályázat elbírálását követıen azonnal betölthetı. 
A pályázatok benyújtása: zárt borítékban az OÉTI részére címezve (1437 Budapest, Pf. 839.), “Pályázat 
fıosztályvezetı álláshelyre, 2011/6” jeligével ellátva kell benyújtani. 

***  
    
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának polgármestere pályázatot ír ki a Munka Törvénykönyvérıl 
szóló 1992. évi XXII. törvény 192/B. § (2) bekezdése alapján a Csepeli Egészségügyi Szolgálat gazdasági 
vezetıi (gazdasági igazgató) feladatkörének ellátására, melyre a Munka Törvénykönyve vezetı állású 
munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával létesül munkaviszony. 
A munkaviszony idıtartama:  határozott idejő, 2014. szeptember 30. napjáig szóló munkaviszony 3 hónap 
próbaidı kikötésével. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 
A munkavégzés helye: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat, 1212 
Budapest, Áruház tér 8. 



A magasabb vezetıi munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Az államháztartásra vonatkozó jogszabályok alapján az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény mőködésével 
összefüggı pénzügyi, munkaügyi, gazdálkodási és üzemeltetési feladatok irányítása, szervezése és ellenırzése, 
az intézmény céljainak megfelelı hatékony mőködés feltételeinek biztosítása és fejlesztése. 
A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezés, felmentés és díjazásának megállapítása tekintetében a 
polgármester, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében az intézményvezetı. 
Munkabér és juttatások: a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, megegyezés 
alapján. 
Pályázati feltételek: 
– tizennyolcadik életévét betöltött, büntetlen elıélető magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy; 
– felsıoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség (azaz a gazdaságtudományok képzési területen vagy a 
többciklusú képzés bevezetése elıtt annak megfelelı egyetemi, fıiskolai szakon szerzett végzettség, 
szakképzettség), vagy a felsıoktatásban szerzett egyéb végzettség és emellett legalább államháztartási 
mérlegképes könyvelıi képesítés, továbbá a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 
tekintetében a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban való 
szereplés, és a tevékenység ellátására jogosító engedély megléte; 
– gyakorlott szintő MS Office (irodai alkalmazások); 
– legalább 3 éves vezetıi gyakorlat (mely alól felmentést a fenntartó adhat); 
– költségvetési intézménynél pénzügyi, gazdasági területen szerzett több, mint 5 éves tapasztalat; 
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– a pályázati feltételként elıírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolatai; 
– vezetıi koncepció; 
– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz telefonos elérhetıséggel; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor elfogadható az erkölcsi bizonyítvány 
igénylését tanúsító szelvény másolata is, azzal, hogy az erkölcsi bizonyítványt legkésıbb a jogviszony 
létesítésekor be kell csatolni.); 
– pályázati feltételként elıírt vezetıi gyakorlat, költségvetési intézménynél szerzett tapasztalat igazolása; 
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbá arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázati 
anyagba betekinthetnek, a személyes adatokat megismerhetik; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történı tárgyalását kéri; 
– a 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat; 
– a Munka Törvénykönyve 191. §-a szerinti elızetes összeférhetetlenségi nyilatkozat. 
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör legkorábban 2011. május 2. napjától tölthetı be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 20. (A beérkezés határideje!). 
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot postai úton vagy személyesen a benyújtási határidıig történı 
beérkezéssel Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Ágazata Titkársága 
részére címezve (1211 Budapest, Szent Imre tér 3.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplı azonosító számot: VIII/21048/2011, valamint a munkakör megnevezését: “CsEüSz-
gazdasági igazgató”. A pályázat tartalmával kapcsolatban részletesebb információ kérhetı Kanyik Csaba 
ágazatvezetıtıl a 06-1-278-2941-es telefonszámon. 
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a pályázókat a pályázati határidı lejártát követı 1 héten 
belül véleményezı bizottság hallgatja meg, melynek véleményét mérlegelve a polgármester dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 29. 
A pályázati hirdetmény további közzétételének helye, ideje: 
– Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldala, a megjelenés ideje: 
2011. március 31. 
– Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (1211 Bp., Szent Imre tér 10., valamint 
Szent Imre tér 3.) hirdetıtáblája 
– www.csepel.hu, www.budapest21.hu 
– Csepeli Egészségügyi Szolgálat hirdetıtáblája (1212 Budapest, Áruház tér 8.) 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csepel.hu honlapon szerezhet. 
A pályázati felhívás közzétevıje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
(KSZK). A pályázati felhívás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  
A hirdetmény a KSZK honlapjára 2011. március 31. napjától–2011. április 20. napjáig (a pályázat benyújtási 
határideje lejártának napjáig) kerül fel. 
 



 


