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Tisztelt Hirdetık, 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 hirdetıinket, 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. = kutatás(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 Pécsi Tudományegyetem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
§-a alapján pályázatot hirdet 
a Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar igazgató beosztás ellátására, az alábbi 
szervezeti egységek  
vonatkozásában: 

I.  
Igazságügyi Orvostani Intézet 
(Pályázati iktatószáma: P-184/2011.) 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 3–5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12. 



Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség; 

– büntetlen elıélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, orvosképzésben legalább 12–16 éve végzett 
oktatói gyakorlat; 
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetıi gyakorlat; 

– elınyt jelent: akadémiai doktori cím, az intézet profiljaihoz illeszkedı aktív PhD program vezetése; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség. 

II.  
Sebészeti Oktató és Kutató Intézet (Pályázati iktatószáma: P-185/2011.). 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 3–5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Kodály Z. u. 20. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség; 

– büntetlen elıélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, orvosképzésben legalább 12–16 éve végzett 
oktatói gyakorlat; 
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetıi gyakorlat; 

– elınyt jelent: akadémiai doktori cím, az intézet profiljaihoz illeszkedı aktív PhD program vezetése; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség. 

III.  

Gyógyszerészi Kémiai Intézet 
(Pályázati iktatószáma: P-186/2011.) 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Édesanyák útja 17. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség; 

– büntetlen elıélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, felsıoktatási képzésben legalább 16 éve végzett 
oktatói gyakorlat; 
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetıi gyakorlat; 

– elınyt jelent: akadémiai doktori cím, az intézet profiljaihoz illeszkedı aktív PhD program vezetése; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség. 

IV.  
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet (Pályázati iktatószáma: P-187/2011.). 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 3-5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, egyetemi végzettség, PhD fokozat alkalmazott nyelvészetbıl; 

– MSc/MA in Teaching English for Specific Purposes (TESP) képesítés, legalább 12–16 év szaknyelvi 
oktatói tapasztalat, legalább 12–16 év szaknyelvi vizsgáztatási tapasztalat; 
– felsıfokú nyelvtudás angol és egy másik idegen nyelvbıl, nyelvtanári diploma, mester fokú 
szaknyelvi oktatói diploma  
angol nyelvbıl (MSc/MA in TESP); 
– elıadóképes nyelvismeret angol és magyar nyelven. 



V. 
Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet (Pályázati iktatószáma: P-188/2011.) 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Honvéd utca 1. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség; 

– büntetlen elıélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, akadémiai doktori cím, felsıoktatási képzésben 
legalább 16 éve végzett oktatói gyakorlat; 
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetıi gyakorlat; 

– elınyt jelent: az intézet profiljaihoz illeszkedı aktív PhD program vezetése; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség. 

VI.  
Biofizikai Intézet 
(Pályázati iktatószáma: P-189/2011.) 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség; 

– büntetlen elıélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, akadémiai doktori cím, felsıoktatási képzésben 
legalább 16 éve végzett oktatói gyakorlat; 
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetıi gyakorlat; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
Graduális képzésben részt vevı hallgatók magyar, angol és német nyelvő oktatásának koordinálása, a 
posztgraduális képzés felügyelete. Elıadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol és/vagy német 
nyelven, az intézet oktató, kutatási tevékenységének, valamint igazgatásának és gazdálkodásának 
irányítása. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– a pályázati anyagok pályázati kérelembıl, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, 
szakmai tevékenység ismertetésébıl, publikációs jegyzékbıl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos 
tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetésébıl állnak; 
– tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek 
megismerhetik. Mellékelni kell a végzettséget, tudományos minısítést tanúsító okiratok másolatát, 
illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is. 
– ismételt pályázás esetén mindezeket helyettesítheti a kérelem, szakmai önéletrajz, az elızı igazgatói 
ciklusról szóló beszámoló és az intézet vezetésére vonatkozó elképzelések. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 15. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 14. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: PTE SzMSz 4. sz. mellékletében foglaltak alapján. 

A beosztás legkorábban 2011. november 15. napjától tölthetı be. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pintér Éva nyújt, a 72/536-200-as 



telefonszámon. 

A pályázatokat 2 példányban a PTE Rektori Hivatalhoz, postai vagy személyes úton (7622 Pécs, 
Vasvári Pál u. 4.) kell benyújtani, és e-mailben: Dr. Pintér Éva részére dekani.hivatal@aok.pte.hu e-
mail címen keresztül. 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint  
a PTE SzMSz 4. sz. melléklet rendelkezései az irányadók. 

Az elsıdleges közzététel helye: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja. KÖZIGÁLLÁS publikálás 
dátuma: 2011. szeptember 15. 

*** 

A Pécsi Tudományegyetem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
§-a alapján pályázatot hirdet  
a Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ igazgató beosztás ellátására, az alábbi szervezeti 
egységek vonatkozásában 

I.  
Sürgısségi Orvostani Tanszék Sürgısségi Betegfogadó Hely 
(Pályázati iktatószáma: P-172/2011.). 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 3–5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Rákóczi u 24. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú alapszakvizsga; 

– büntetlen elıélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, orvosképzésben legalább 12–16 éve végzett 
oktatói gyakorlat; 

– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetıi gyakorlat, magas szintő betegellátási 
tevékenység; 

– elınyt jelent: akadémiai doktori cím, az intézet profiljaihoz illeszkedı aktív PhD program vezetése; 
– angol nyelven elıadói és vitakészség; 

– a pályázó nyilatkozata: a Klinikai Központ fejlesztési terveit megismerte, azok további kidolgozását, 
végrehajtását vállalja / egészségügyi szakmenedzser vagy szakirányú közgazdász képesítés. 

II.  

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 
(Pályázati iktatószáma: P-173/2011.). 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Rákóczi u. 2. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú alapszakvizsga; 

– büntetlen elıélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, akadémiai doktori cím; 

– legalább 16 éve végzett oktatói gyakorlat, hazai és nemzetközi szinten való elismertség; 

– vezetıi gyakorlat, magas szintő betegellátási tevékenység; 

– elınyt jelent: az intézet profiljaihoz illeszkedı aktív PhD program vezetése; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség; 

– a pályázó nyilatkozata: a Klinikai Központ fejlesztési terveit megismerte, azok további kidolgozását, 
végrehajtását vállalja / egészségügyi szakmenedzser vagy szakirányú közgazdász képesítés. 



III.  
Onkoterápiás Intézet (Pályázati iktatószáma: P-174/2011.). 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 3–5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Édesanyák útja 17. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú alapszakvizsga; 

– büntetlen elıélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, orvosképzésben legalább 12–16 éve végzett 
oktatói gyakorlat; 
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetıi gyakorlat, magas szintő betegellátási 
tevékenység; 
– elınyt jelent: akadémiai doktori cím, az intézet profiljaihoz illeszkedı aktív PhD program vezetése; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség; 

– a pályázó nyilatkozata: a Klinikai Központ fejlesztési terveit megismerte, azok további kidolgozását, 
végrehajtását vállalja / egészségügyi szakmenedzser vagy szakirányú közgazdász képesítés. 

IV.  
I. sz. Belgyógyászati Klinika (Pályázati iktatószáma: P-175/2011.). 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Rákóczi u 2. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú alapszakvizsga, büntetlen elıélet, doktori 
(PhD) fokozat; 
– habilitáció, akadémiai doktori cím, orvosképzésben legalább 16 éve végzett oktatói gyakorlat; 

– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetıi gyakorlat, magas szintő betegellátási 
tevékenység; 
– elınyt jelent: a klinika profiljaihoz illeszkedı aktív PhD program vezetése; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség; 

– a pályázó nyilatkozata: a Klinikai Központ fejlesztési terveit megismerte, azok további kidolgozását, 
végrehajtását vállalja / egészségügyi szakmenedzser vagy szakirányú közgazdász képesítés. 

V. 
Idegsebészeti Klinika 
(Pályázati iktatószáma: P-176/2011.). 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 3 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7623 Pécs, Rét utca 2. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú alapszakvizsga; 

– büntetlen elıélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, akadémiai doktori cím, orvosképzésben 
legalább 16 éve végzett oktatói gyakorlat; 
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetıi gyakorlat, magas szintő betegellátási 
tevékenység; 
– elınyt jelent: a klinika profiljaihoz illeszkedı aktív PhD program vezetése; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség; 

– a pályázó nyilatkozata: a Klinikai Központ fejlesztési terveit megismerte, azok további kidolgozását, 
végrehajtását vállalja / egészségügyi szakmenedzser vagy szakirányú közgazdász képesítés. 



VI.  
Mozgásszervi Sebészeti Intézet 
(Pályázati iktatószáma: P-177/2011.). 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7632 Pécs, Akác u. 1. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú alapszakvizsga; 

– büntetlen elıélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, akadémiai doktori cím, orvosképzésben 
legalább 16 éve végzett oktatói gyakorlat; 
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetıi gyakorlat, magas szintő betegellátási 
tevékenység; 
– elınyt jelent: az intézet profiljaihoz illeszkedı aktív PhD program vezetése; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség; 

– a Klinikai Központ fejlesztési terveit megismerte, azok további kidolgozását, végrehajtását vállalja/ 
egészségügyi szakmenedzser vagy szakirányú közgazdász képesítés. 

VII.  
Bır-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika (Pályázati iktatószáma: P-178/2011.). 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 3–5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Kodály Z. u. 20. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú alapszakvizsga; 

– büntetlen elıélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, orvosképzésben legalább 12-16 éve végzett 
oktatói gyakorlat; 
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetıi gyakorlat, magas szintő betegellátási 
tevékenység; 
– elınyt jelent: akadémiai doktori cím, a klinika profiljaihoz illeszkedı aktív PhD program vezetése; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség; 

– a pályázó nyilatkozata: a Klinikai Központ fejlesztési terveit megismerte, azok további kidolgozását, 
végrehajtását vállalja / egészségügyi szakmenedzser vagy szakirányú közgazdász képesítés. 

VIII.  

Érsebészeti Tanszék 
(Pályázati iktatószáma: P-179/2011.). 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól. 

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

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú alapszakvizsga; 

– büntetlen elıélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, orvosképzésben legalább 16 éve végzett oktatói 
gyakorlat, hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetıi gyakorlat, magas szintő betegellátási 
tevékenység; 
– elınyt jelent: akadémiai doktori cím, az intézet profiljaihoz illeszkedı aktív PhD program vezetése; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség; 

– a pályázó nyilatkozata: a Klinikai Központ fejlesztési terveit megismerte, azok további kidolgozását, 
végrehajtását vállalja / egészségügyi szakmenedzser vagy szakirányú közgazdász képesítés. 



IX.  
Szemészeti Klinika 
(Pályázati iktatószáma: P-180/2011.) 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Nyár utca 8. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú alapszakvizsga; 

– büntetlen elıélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, akadémiai doktori cím, orvosképzésben 
legalább 16 éve végzett oktatói gyakorlat; 
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetıi gyakorlat, magas szintő betegellátási 
tevékenység; 
– elınyt jelent: a klinika profiljaihoz illeszkedı aktív PhD program vezetése; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség; 

– a pályázó nyilatkozata: a Klinikai Központ fejlesztési terveit megismerte, azok további kidolgozását, 
végrehajtását vállalja / egészségügyi szakmenedzser vagy szakirányú közgazdász képesítés. 

X. 
Radiológiai Klinika  
(Pályázati iktatószáma: P-181/2011.) 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 3–5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú alapszakvizsga; 

– büntetlen elıélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, orvosképzésben legalább 12–16 éve végzett 
oktatói gyakorlat; 
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetıi gyakorlat, magas szintő betegellátási 
tevékenység; 
– elınyt jelent: akadémiai doktori cím, a klinika profiljaihoz illeszkedı aktív PhD program vezetése; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség; 

– a pályázó nyilatkozata: a Klinikai Központ fejlesztési terveit megismerte, azok további kidolgozását, 
végrehajtását vállalja / egészségügyi szakmenedzser vagy szakirányú közgazdász képesítés. 

XI.  
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 
(Pályázati iktatószáma: P-182/2011.). 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7623 Pécs, Rét utca 2. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú alapszakvizsga; 

– büntetlen elıélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, orvosképzésben legalább 16 éve végzett oktatói 
gyakorlat; 
– hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetıi gyakorlat, magas szintő betegellátási 
tevékenység; 
– elınyt jelent: akadémiai doktori cím, a klinika profiljaihoz illeszkedı aktív PhD program vezetése; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség; 



– a pályázó nyilatkozata: a Klinikai Központ fejlesztési terveit megismerte, azok további kidolgozását, 
végrehajtását vállalja / egészségügyi szakmenedzser vagy szakirányú közgazdász képesítés. 

XII.  

Szívgyógyászati Klinika 
(Pályázati iktatószáma: P-183/2011.). 

A vezetıi megbízás határozott idıre, 3–5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú alapszakvizsga; 

– büntetlen elıélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, orvosképzésben legalább 12-16 éve végzett 
oktatói gyakorlat, hazai és nemzetközi szinten való elismertség, vezetıi gyakorlat; 
– magas szintő betegellátási tevékenység; 

– elınyt jelent: akadémiai doktori cím, a klinika profiljaihoz illeszkedı aktív PhD program vezetése; 

– angol nyelven elıadói és vitakészség; 

– a pályázó nyilatkozata: a Klinikai Központ fejlesztési terveit megismerte, azok további kidolgozását, 
végrehajtását vállalja / egészségügyi szakmenedzser vagy szakirányú közgazdász képesítés. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
Graduális képzésben részt vevı hallgatók magyar, angol és német nyelvő oktatásának koordinálása, a 
posztgraduális képzés felügyelete. Elıadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol és/vagy német 
nyelven, a klinika oktató, betegellátó, kutatási tevékenységének valamint igazgatásának és 
gazdálkodásának irányítása. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidı. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– a pályázati anyagok pályázati kérelembıl, szakmai önéletrajzból, az oktatói, gyógyítói, kutatói, 
tudományos, szakmai tevékenység ismertetésébıl, publikációs jegyzékbıl, a feladatkör ellátásával 
kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetésébıl állnak; 
– tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek 
megismerhetik. Mellékelni kell a végzettséget, tudományos minısítést tanúsító okiratok másolatát, 
illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is; 
– ismételt pályázás esetén mindezeket helyettesítheti a kérelem, szakmai önéletrajz, az elızı igazgatói 
ciklusról szóló beszámoló és az intézet vezetésére vonatkozó elképzelések. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 15. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 14. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: PTE SzMSz 4. sz. mellékletében foglaltak alapján 

A beosztás legkorábban 2011. november 15. napjától tölthetı be. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pintér Éva nyújt, a 06 (72) 536-200-as 
telefonszámon. 
A pályázatokat 2 példányban a PTE Rektori Hivatalhoz, postai vagy személyes úton (7622 Pécs, 
Vasvári Pál utca 4.) kell benyújtani, és e-mailben Dr. Pintér Éva részére, dekani.hivatal@aok.pte.hu e-
mail címen keresztül. 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a PTE SzMSz 4. sz. melléklet rendelkezései az irányadók. 
Közzététel helye: NKI honlapja, PTE honlapja, Oktatási- és Kulturális Közlöny. 



Az elsıdleges közzététel helye: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja. KÖZIGÁLLÁS publikálás 
dátuma: 2011. szeptember 15. 

        

*** 

        

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

Sebészeti típusú mátrix 
egység/Szemészeti O. 
szemész szakorvos 
Feladata: fekvı-, illetve 
járóbeteg szakellátáson 
megjelent betegek 
ellátása 

– szemészet szv., 
– tud. publikációk és 
egyéb prezentációk 
jegyzéke, 
– kötelezı folyamatos 
továbbképzési idıszak 
teljesítését igazoló okirat 
másolata, 
mindkettıhöz: 
– általános orv. d., 
– eü. alkalmasság, 
– büntetlen elıélet, 
– cs: részletes sz.ö., 
– iskolai v.-et, szk.-t 
igazoló okiratok 
másolata, 
– amennyiben van tud. 
fokozat, arról szóló 
igazolás,– OONYI 
másolata 
(alapnyilvántartás), 
– MOK tagság igazolása, 
– mőködési nyilvántartás 
igazolása, 
1 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat, amelyben 
hozzájárul ahhoz, hogy a 
pályázat elbírálásában 
részt vevık a pályázati 
anyagot megismerhetik 

– b: megegyezés szerint, 
– a meghirdetett álláshellyel 
kapcsolatban részletes 
információt dr. Cseke István 
osztályvezetı fıorvostól lehet 
kérni a 06 (99) 312-120/371-es 
telefonszámon, 
– a pályázat bıvebb 
közzétételének helye: 
www.kozigallas.hu, 
www.sopronkorhaz.hu 
mindkettıhöz: 
– h: a megjelenéstıl számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követı  
30. nap, 
– pályázatok benyújtása:  
4 példányban Prof. dr. 
Baranyai Tibor fıig. fıorvos 
részére, a K. címére (9400 
Sopron, Gyıri u. 15.) 

        

  Sürgısségi betegellátó 
O. 
belgyógyász, 
neurológus, 
traumatológus, 
sürgısségi orvostan, 
oxiológus 
szakorvosjelölt vagy 
szakorvos részére 
2 mőszakos folyamatos 
megszakítás nélküli  

  – b: kiemelt, 
– a meghirdetett álláshellyel 
kapcsolatban részletes 
információt dr. Orbán Ferenc 
osztályvezetı fıorvostól lehet 
kérni  
a 06 (99) 312-120/590-es 
telefonszámon 



m.-rendben az O.-on 
kezelt betegek 
kivizsgálása és 
gyógykezelése, valamint 
az orvosi munkához  
kapcsolódó szervezési  
és adminisztratív 
teendık ellátása 

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

pályázati hirdetményei 

A Baranya Megyei Kormányhivatal (7623 Pécs, József A. u. 10.) az 
alábbi szakfelügyelı fıorvosi címek elnyerésére pályázatot hirdet: 

– megyei szemészeti szakfelügyelıi cím elnyerésére – Baranya megye területén; 
– megyei sebészeti szakfelügyelıi cím elnyerése – Baranya megye területén. 
Feladat: a szakfelügyeletrıl szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendeletben foglaltak szerint. 
Pályázati feltételek: 
– általános orvosi szakképesítés és az adott szakterületre vonatkozó szakorvosi képesítés; 
– gyógyító-megelızı ellátás területén szerzett szakorvosi képesítés megszerzését követı 

legalább 5 éves szakmai gyakorlat; 
– büntetlen elıélet. 
Elınyt jelent: 
– jártasság az egészségügyi szakfelügyelet területén; 
– jártasság a minıségfejlesztés területén; 
– tudományos fokozat; 
– idegen nyelv ismerete; 
– a pályázott területet érintı publikáció. 
Nem fogadható el a pályázata annak a pályázónak, aki 
– országos intézet igazgatója; 
– egészségügyi intézmény igazgatója, orvos igazgatója; 
– egészségügyi ágazati irányításban, ellenırzésben vagy finanszírozásban közremőködı 

szerv vezetıje; 
– egészségügyi szakmai köztestület vagy szakmai kollégiumi elnöke. 
A pályázathoz csatolni szükséges: 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– szakmai program; 
– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat vagy azok hitelesített másolatai; 
– nyilatkozat arról, a pályázó büntetlen elıélető, és nem áll etikai-fegyelmi büntetés hatálya 

alatt; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevık megismerhetik. 
Pályázati határidı: a megjelenést követı 15. nap. 
A pályázatokat a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szervéhez, Pinczkerné Dr. Kassay Veronika megyei tiszti fıorvoshoz kell benyújtani (7623 
Pécs, Szabadság út 7.). 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidı lejártát követı 15. nap. 
Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi 

és orvosvezetıi állásokra 



A pályázatot 
meghirdetı szerv 
neve, címe 

Munkahely és 
munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb 
információk 

        
Budapest Fıváros X. Kerület Kıbányai Önkormányzat Képviselı-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Kıbányai 
Egészségügyi Szolgálatorvosigazgató munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 
A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évre, 2012. január 1-jétıl–
2016. december 31-ig szól. 
A munkavégzés helye:1102 Budapest, Endre utca 10. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
Az orvosigazgató vezeti az intézményt, felelıs az intézmény szakszerő, törvényes mőködéséért és 
takarékos gazdálkodásáért. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenırzi az intézmény szakmai (gyógyító, 
gyógyító-megelızı munka) mőködését, a folyamatos betegellátás biztosítását, a szakmai 
tevékenységek összehangolását. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, biztosítja az intézmény 
mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi végzettség; 
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítés [ez alól a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 4. §-ában foglaltak 
szerint felmentés adható]; 
– egészségügyi ellátás területén legalább öt éves vezetıi munkakörben szerzett gyakorlat; 
– büntetlen elıélet. 
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– egészségügyi intézményi gazdálkodásban szerzett tapasztalat. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– képesítést igazoló okiratok másolata; 
– öt évre szóló vezetési program és fejlesztési elképzelések kifejtése; 
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez 
hozzájárul; 
– nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határidıben 
vagyonnyilatkozatot tesz. 
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör legkorábban 2012. január 1. napjától tölthetı 
be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 14. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Novozánszky Lídia nyújt a 4338-332-es 
telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Budapest Fıváros X. Kerület Kıbányai Önkormányzat Képviselı-
testülete címére történı megküldésével (1102 Budapest Szent László tér 29.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: K/41665/2011/XXI valamint a 



munkakör megnevezését: orvosigazgató. 
– személyesen: Budapest Fıváros X. Kerület Kıbányai Önkormányzat Humán Iroda vezetıjénél, 1102 
Budapest, Szent László tér 29. földszint 33. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 30. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezetı kinevezésérıl a Népjóléti Bizottság 
véleménye alapján a Képviselı-testület dönt. 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatási Állásportálján történ ı közzététel napja: 2011. 
szeptember 1. 
        

*** 
        
A Bajcsy-Zsilinszky Kórház (1106 Budapest X. ker., Maglódi út 89–91.) fıigazgatója pályázatot 
hirdet 5 éves határozott idıtartamra, ápolási igazgató magasabb vezetıi beosztás ellátására. A 
magasabb vezetıi megbízás a legmagasabb iskolai végzettségnek megfelelı munkakörre történı 
határozatlan idejő közalkalmazotti kinevezés mellett látható el. 
Feladata: az intézmény SZMSZ-ében megfogalmazott feladatkörök ellátása, különösen az intézmény 
fekvı- és járóbeteg ellátásának ápolás-szakmai felügyelete, irányítása, ellenırzése, az ezzel kapcsolatos 
adminisztratív feladatok ellátása. Költség-hatékony gazdálkodás megvalósítása és betartása az ápolás 
területén. Szakdolgozók képzésének, továbbképzésének megvalósításában való részvétel. Magas 
színvonalú, beteg centrikus, humánus ápolás megvalósítása. 
Illetményre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a pályázatok eredményes elbírálását követıen azonnal. 
Pályázati feltételek: 
– fıiskola, 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján egészségügyi fıiskola diplomás ápolói, 
intézetvezetıi, szakokatói szakán vagy 
– tudományegyetemen szerzett diplomás ápolói oklevéllel, egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel 
vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel, valamint 
– legalább 3 éves vezetıi gyakorlattal rendelkezik; 
– büntetlen elıélet; 
– cselekvıképesség. 
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások); 
– járóbeteg-ellátásban szerzett vezetıi gyakorlat, tapasztalat; 
– oktatási, képzési területen szerzett tapasztalat; 
– egészségügy finanszírozásának ismerete; 
– intézményi gazdálkodás területén szerzett gyakorlat; 
– kórházvezetıi gyakorlat. 
Elvárt kompetenciák: 
– vezetıi készség, képesség, vezetıi kvalitások megléte; 
– kiváló szintő kommunikációs és problémamegoldó készség, rendszerszemlélet; 
– kiváló szintő döntési képesség és tárgyalóképesség; 
– egészségügyi kontrolling szemlélet. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– személyes adatokat tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 
– vezetıi állással kapcsolatos szakmai elképzelések; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 



– iskolai végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata; 
– a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat, tapasztalat igazolása; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban részt vevık megismerhetik. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 26. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Anikó mb. ápolási igazgató nyújt, a 432-
7568-as telefonszámon. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 7. 
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázati anyagot kérjük egy példányban, zárt borítékban 
intézetünk fıigazgatójához benyújtani, a Fıvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelıintézet, Dr. Kálmán Sándor fıigazgató (1106 Budapest, Maglódi út 89–91.) címre. Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot:             2789/2011      ., 
valamint a beosztás megnevezését: „ÁPOLÁSI IGAZGATÓ”. 
        

*** 
        
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház fıigazgató fıorvosa pályázatot hirdet osztályvezetı fıorvosi állás 
betöltésére az Intézet Bırgyógyászati Osztályára. 
A kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/fıorvos munkakörre és 
határozott idejő megbízásra szól. 
Pályázati feltételek: 
– bırgyógyászat szakvizsga; 
– legalább öt éves, a szakterületen szerzett gyakorlat; 
– vezetıi gyakorlat; 
– tudományos munkásság. 
Elınyt jelent: 
– allergológia és klinikai immunológia ráépített szakvizsga; 
– tudományos fokozat. 
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– tudományos munkák, publikációk jegyzéke; 
– szakmai koncepció; 
– diploma másolata; 
– szakvizsga bizonyítványok másolata; 
– mőködési nyilvántartásról érvényes igazolás; 
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó 
ennek meglétéhez kötött munkakörben dolgozik; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevık megismerhetik; 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
Feladat: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködtetése. 
Illetmény, juttatások:  a Kjt. alapján, megegyezés szerint. 
Pályázati határidı: a megjelenést követı 30. nap. 
A pályázat benyújtása: dr. Trombitás Zoltán mb. fıigazgató fıorvos, Pest Megyei Flór Ferenc 
Kórház, 2143 Kistarcsa,  
Semmelweis tér 1. 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidı lejártát követı 60. nap. 
Az állás betölthetı: a pályázat elbírálását követıen azonnal. 



        
*** 

        
Komárom Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §-
a alapján pályázatot hirdet a komáromi Selye János Kórház (2921 Komárom, Széchenyi u. 
2.)kórházigazgató munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan. 
A magasabb vezetıi megbízás idıtartama:  5 év határozott idı. 
A megbízás feltételei: 
– orvostudományi egyetemi végzettség; 
– legalább 5 év vezetıi tapasztalat; 
– büntetlen elıélet. 
Benyújtandó iratok, igazolások: 
– a végzettségrıl szóló okiratok másolata; 
– szakmai önéletrajz; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 
Munkakör, feladatok:  az intézmény szakmai egyszemélyi felelıs irányítása. 
Illetmény, juttatások:  az 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot, a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési 
elképzeléseket. 
A pályázatot Komárom város polgármesteréhez (2900 Komárom, Szabadság tér 1.) kell benyújtani. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 23. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 24. 
        

*** 
        
Nagykáta 
Szakorvosi R. 
orv.-Ig.-ja 
2760 Nagykáta, 
Dózsa György u. 
46. 

Röntgen O. 
vezetı 

– radiológus szv., 
– e: UH 
diagnosztikai  
képesítés, 
– cs: 3 hónapnál  
nem régebbi e.b. 

– b: Kjt. alapján, vállalkozói 
szerzıdés is lehetséges, 
– h: a megjelenéstıl,  
azonnal, 
– az állás betölthetı: 
megbeszélés szerint, 
– pályázatok benyújtása: 
írásban vagy személyesen 
Nagykáta Szakorvosi R.  
dr. Nádai Tamás orv.-Ig. 
címére (2760 Nagykáta, 
Dózsa György u. 46.), 
– t: 06 (29) 440-221-es 
telefonszámon,  
06 (29) 440-059/108-as 
melléken 

        
*** 

        
A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–7.) pályázati 



felhívása Fül-orr-Gége Osztály osztályvezetı beosztás ellátására. 
Az osztályvezetı beosztás ellátására vonatkozó megbízással egyidejőleg fül-orr-gégész szakorvosi 
munkakörbe kinevezhetı. 
Munkaköri feladatok:  
– jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelı munkavégzés a 
munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. 
A megbízással ellátandó feladatok: 
– fül-orr-gége osztály és a hozzá tartozó járóbeteg-szakrendelés vezetése és orvosszakmai irányítása. 
A jelentkezés feltétele: 
– orvosi diploma; 
– fül-orr-gége szakorvosi képesítés; 
– szakvizsga után legalább 5 éves gyakorlat. 
A jelentkezéshez csatolandó: 
– személyes adatok; 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– végzettséget igazoló okiratok fénymásolata; 
– vezetıi koncepció; 
– tudományos tevékenység jegyzéke; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– MOK tagság igazolása; 
– alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata; 
– mőködési nyilvántartásáról másolat; 
– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a jelentkezésben foglalt adatok közölhetık harmadik személlyel és a 
jelentkezésben foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul. 
Az állás a benyújtott pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı. 
Bérezés és lakhatás támogatása megbeszélés szerint. 
Pályázati határidı: 2011. október 7., a Kormányzati Személyügyi Portálon a pályázat 2011. augusztus 
22-én került publikálásra. 
A jelentkezést a fenti címre, dr. Muth Lajos fıigazgató fıorvos részére lehet benyújtani. 
        

*** 
        
Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Tárnoki 
Védınıi Szolgálat intézményvezetı(magasabb vezetı) munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 
A vezetıi megbízás idıtartama:  a vezetıi megbízás határozott idıre, 2012. január 1. napjától 2016. 
december 31. napjáig szól. 
A munkavégzés helye: Pest megye, Tárnoki Védınıi Szolgálat 2461 Tárnok, Rákóczi út 83. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: az intézményvezetı 
tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása, irányítása, területi védınıi és iskolavédınıi feladatok 
ellátása. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szól ó1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 
Pályázati feltételek: 



– büntetlen elıélet; 
– egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság; 
– hatósági bizonyítvány, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetıvé; 
– cselekvıképesség; 
– fıiskolai szintő védınıi szakképzettség; 
– védınıi területen végzett szakmai gyakorlat; 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, valamint összeférhetetlenség kizárására vonatkozó 
kötelezettség; 
– pályázó nyilatkozata, hogy az eljárásban részt vevı személyek a pályázó személyes adatait 
megismerhetik. 
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– legalább 3 év vezetıi gyakorlat. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolata; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– szakmai önéletrajz; 
– az intézmény vezetésére vonatkozó rövid szakmai elképzelés. 
A munkakör betölthetıségének idıpontja:  a munkakör legkorábban 2012. január 1. napjától tölthetı 
be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 21. 
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban, postai úton, Tárnok Nagyközség 
Önkormányzat polgármesterének címezve (2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150.), „Tárnoki Védınıi 
Szolgálat intézményvezetıi munkakör betöltésére pályázat” megjelöléssel Szolnoki Gábor 
polgármester részére kell eljuttatni. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. novemberi Képviselı-testületi ülés. 
        

*** 
        
Tüdıgyógyintézet  
Törökbálint 
fıig.-ja 
2045 Törökbálint, 
Munkácsy Mihály 
u. 70. 

Tüdıgyógyintézet  
Törökbálint 
klinikai laboratóriumi  
vizsgálatok szakorvosa, 
laboratóriumi vezetı 
fıorvos 
Feladata: a m.-köri 
leírásban foglaltak 
alapján, szakirányú 
képesítésnek megfelelı 
szakorvosi tev. végzése 

– kl.-ai lab.-i 
vizsgálatok szv., 
– e: orvosi 
mikrobiológiai szv., 
– cs: részletes sz.ö., 
– mőködési 
nyilvántartásba vétel 
igazolása, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– v.-et, képzettséget 
igazoló okiratok 
másolata, 
– nyilatkozat arról,  
hogy a pályázatokat  
a bíráló bizottság 
tagjai 
megismerhessék, 
– nyilatkozat a 

– b: Kjt. alapján, 
megegyezés szerint, 
– h: a Nemzeti 
Közigazgatási Intézet (NKI) 
honlapján történı 
megjelenéstıl (2011. 
augusztus 15.) számított  
30 napon belül, 
– a kinevezés határozatlan 
idejő közalkalmazotti  
jogviszonyban történik, 5 év 
határozott idejő vez.-i  
megbízással, 
– foglalkoztatás jellege: 
teljes m.-idıben, 
– az állás a pályázat 
elbírálását követıen azonnal 
betölthetı, 
– pályázatok benyújtása:  



vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség 
vállalásáról 

dr. Fülöp Rudolf fıig.-hoz,  
a gyógyintézet címére  
(2045 Törökbálint,  
Munkácsy M. u. 70.) 

        
*** 

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

Kardiológiai profilú  
belgyógyászati O. 
osztályvezetı fıorvos 

– orv. d., 
– belgyógyászati és 
kardiológiai szv., 
– több, mint 10 éves 
sz.gy., 
– jártasság 
kardiológia  
intenzív teljes körő 
invazív és non 
invazív ellátásokban, 
– számítógép 
felhasználói szintő 
ismeretek, 
– cs: d. másolat, 
– szv.biz.(ok) 
másolata, 
– igazolás OONY-ba 
vételrıl, 
– sz. program, 
– sz.ö., 
– e.b. 

– igény esetén orvos-
nıvérszállói elhelyezés, 
– pályázatok benyújtása: 
Bartus Péter 
humánerıforrás 
gazdálkodási 
osztályvezetıhöz Veszprém 
Megyei Csolnoky Ferenc K. 
Nonprofit Zártkörően 
Mőködı Rt.  
(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 

        

Bp. Fıv. II. Kerületi 
Ö. 
Eü. Szolgálata 
orv.-Ig.-ja 
1027 Bp., 
Kapás u. 22. 

röntgen, ultrahang 
szakorvos 

– orv. d., 
– radiológus szv., 
– MOK tagság, 
– érvényes 
mőködési 
nyilvántartás, 
– büntetlen elıélet, 
cselekvıképesség 
– cs: a pályázó 
részletes sz.ö., 
– v.-eket igazoló 
okiratok másolatai, 

– b: megállapodás szerint, Kjt. 
rendelkezéseibıl kiindulva, 
– h: a megjelenéstıl számított 30. 
nap, 
– határozatlan idejő közalkalmazott, 
teljes m.-idı heti 36 órás, 
– pályázatok benyújtása: a 
fényképpel ellátott önéletrajzokat 
Bp. Fıv. II. ker. Ö. Eü. Szolgálata 
címére kell benyújtani (1027 Bp.,  
Kapás u. 22., dr. Huszár Tamás 
orv.-Ig.-hoz), a borítékon kérjük 



– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
amely legkésıbb a 
pályázó 
meghallgatásáig 
benyújtható, 
– nyilatkozat arról,  
hogy a pályázati 
anyagot  
a bizottság 
megismerheti 

feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplı azonosító számot: IG/485-
2011/2., valamint a m.-kör 
megnevezését: „röntgen, ultrahang 
szakorvos”  
vagy az euszolgig@kapas.hu e-mail 
címre kell a pályázatokat 
megküldeni, 
– a pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt dr. Huszár 
Tamás orv.-Ig nyújt a 06 (1) 488-
7528-as telefonszámon 

        

*** 

        

Ferencvárosi Eü. 
Szolgáltató 
Kiemelkedıen 
Közhasznú Nonprofit 
Kft. 
ügyvezetı Ig.-ja 
1095 Bp., 
Mester u. 45–49. 

Bırgyógyászat  
szakrendelés 
bırgyógyász 

– orv. d., 
– bırgyógyász szv., 
– MOK tagság, 
– cs: sz.ö., 
– e.b. 

– b: megegyezés szerint, 
– alkalmazotti vagy egyéb 
jogviszony, 
– fıállásban, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Kovács József ügyvezetı Ig. 
fıorvoshoz (1095 Bp.,  
Mester u. 45–49.) 

        

*** 

        

Fıv. Ö. 
Bajcsy-Zsilinszky K. 
1106 Bp., 
Maglódi út 89–91. 

Fıv. Ö. 
Bajcsy-Zsilinszky 
K. 
III. 
Belgyógyászati O. 
(1106 Bp., Maglódi 
út 89–91.) 
szakorvosjelölt 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: 
III. Belgyógyászati 
O.-on az 
angiológiai, 
diabetológiai, 
endokrinológiai 
betegek 
gyógyításában 
történı részvétel 

– orv. d., 
– pályakezdı – 1 év 
alatti sz. tapasztalat, 
– büntetlen elıélet, 
– cselekvıképesség, 
– e: belgyógyászat 
vagy diabetológiai 
szv. vagy szv. elıtt 
álló pályázó, 
– cs: MOK tagság 
igazolása, 
– mőködési 
engedély, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– személyes 
adatokat tartalmazó, 
részletes, fényképes 
sz.ö., 
– v.-et, képzettséget 
igazoló okiratok 

– b: Kjt. irányadásával, 
– h: 2011. IX. 15., 
– e. h.: 2011. IX. 20., 
– a közalkalmazotti  
jogviszony idıtartama:  
határozatlan idejő közalkalmazotti 
jogviszony, 
– a foglalkoztatás jellege: teljes m.-
idı, 
– a m.-kör betölthetıségének 
idıpontja: a m.-kör a pályázatok 
elbírálását követıen azonnal 
betölthetı, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton, a pályázatnak  
a Fıv. Ö. Bajcsy-Zsilinszky K. 
címére történı megküldésével (1106 
Bp.,  
Maglódi út 89–91.), kérjük  
a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban  



hiteles másolata, 
– nyilatkozat arról,  
hogy a pályázat 
tartalmát  
az elbírálásban részt 
vevık 
megismerhetik 

szereplı azonosító 
számot:            2900/2011      ., 
valamint a m.-kör megnevezését: 
„szakorvosjelölt”,  
elektronikus úton:  
Kovács Viola részére  
a kovacs.viola@bajcsy.hu 
e-mail címen keresztül, 
– a pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt dr. Dobosi 
Zsolt orv.-Ig nyújt a 432-7565-ös 
telefonszámon, 
– a pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje: 
Budapest.hu-Fenntartó honlapja, 
Bajcsy.hu-intézmény honlapja 

        

*** 

        

A MAZSIHISZ Szeretkórház orvosigazgatója pályázatot hirdet egy fı belgyógyász szakorvos vagy 
közvetlen szakvizsga elıtt álló kolléga részére. 
A pályázatok benyújtása: dr. Deutsch Zsuzsa orvosigazgatónak, 1145 Budapest, Amerikai u. 53–55. 
Telefon: 251-9568. E-mail: drdeutschzs@szeretkh.datanet.hu. 

        

Baranya megye 

        

Basal Község Önkormányzata, Patapoklosi Község Önkormányzata, Somogyapáti Község 
Önkormányzat, Somogyhatvan Község Önkormányzata, Somogyviszló Község Önkormányzat 
Képviselı-testületei pályázatot írnak ki 7922 Somogyapáti,  
Fı u. 21. szám alatti háziorvosi munkakör betöltésére. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıs, önálló háziorvosi tevékenység, vállalkozói jogviszony 
keretében. 
A munkavégzés helye: 7922 Somogyapáti, Fı u. 21. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Háziorvosi körzet, felnıtt háziorvosi praxis, területi és ügyeleti ellátási kötelezettséggel (ellátottak 
száma: több mint 1800 fı, becsült kártyaszám: 400-450). 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, általános orvosi oklevél, háziorvostan szakorvosi képesítés; 

– „B” kategóriás jogosítvány; 

– büntetlen elıélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– a végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány másolata; 



– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a mőködtetési jogról szóló igazolás. 

Az állás betöltésének idıpontja:  megegyezés szerint. 

Az önkormányzat – szükség esetén – lakást biztosít. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követı 15. nap. 

A pályázatokat zárt borítékban, „Háziorvosi Pályázat” megjelöléssel kérjük az alábbi címre 
megküldeni: 
Somogyapáti Község Önkormányzata, 7922 Somogyapáti, Fı u. 82. 

A pályázatokat a benyújtási határidı lejártát követıen együttes Képviselı-testületi ülésen bírálják el a 
fent megjelölt öt települési önkormányzat képviselı-testületei. 
Részletes információ kérhetı a 06 (20) 215-8848-as telefonszámon Kis Péter polgármestertıl. 

        

*** 

        

Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága (7633 Pécs, dr. Veress 
E. u. 2.) pályázati felhívása röntgen szakorvosi munkakör betöltésére. 

Munkahely megnevezése: Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények, 7626 Pécs, 
Lánc u. 12. 

Pályázati feltételek: 
– egyetemi végzettség; 

– ultrahang és hagyományos radiológia, minimum 10 év gyakorlat. 

A pályázathoz csatolandó: 
– végzettséget igazoló okirat hiteles másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

Juttatások, egyéb információk: 
– bérezés a Kjt. szerint. 

Jelentkezési határidı: a megjelenéstıl számított 15. nap. 

Elbírálási határidı: a pályázat benyújtására nyitva álló határidı lejártát követı 15 napon belül. 

Az állás azonnal betölthetı. 

Szolgálati lakása 4 hónapos próbaidı letelte után. 

További információk a fenti címen és a 06 (72) 253-832-es telefonszámon. 

        

Bács-Kiskun megye 

        

Szabadszállás Város 
Ö. 
Képv.-test. 
6080 Szabadszállás, 
Kálvin tér 1. 

Szabadszállás 
Város  
II. számú felnıtt 
fogászati 
alapellátási körzet 
fogorvos 
– vállalkozási 

– 4/2000. (II. 25.) 
EüM rend. szerinti 
képesítési 
feltételeknek 
megfelelés, 
– 18/2000. (II. 25.) 
Korm. rend.-ben 

– h: a megjelenéstıl számított 30. 
nap, 
– e. h.: a h. lejártát követı 
15 napon belül, 
– a Képv.-test. fenntartja  
magának a jogot,  
hogy a pályázatot indoklás nélküli 



formában, 
– területi ellátási 
kötelezettséggel, 
Ö.-tal kötött 
szerzıdés szerint 

elıírt feltételek 
megléte, 
– cs: 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– eü. alkalmasság 
igazolása, 
– OONY-ba történt 
felvétel 
igazolásának 
másolata 

eredménytelennek nyilvánítsa, 
– a fogorvosi praxis legkorábban 
2011. XII. 1-jétıl  
betölthetı, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Báldy Zoltán polgármesterhez a 
P.H. címére  
(6080 Szabadszállás,  
Kálvin tér 1.), 
– t: 06 (76) 558-146,  
06 (20) 9999-623 

        

*** 

        

Vaskút Községi Önkormányzat Képviselı-testülete (6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90.) pályázatot 
hirdet területi ellátási kötelezettséggel a Vaskút 2. számú háziorvosi körzet vállalkozási formában 
történı ellátására. 
Információk: a körzet lakosságszáma: 1556 fı. 

Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja az orvosi rendelı épületét, 
berendezését és a praxisjog is ingyenesen a háziorvos tulajdonába kerül. Az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM 
rendeletben foglalt felszerelések és egyéb eszközök biztosítása a vállalkozó feladata. Hétközben 16 
órától és hétvégén központi ügyelet van, amelyben a részvétel a pályázó döntése alapján lehetséges. A 
közszolgáltatás finanszírozása az OEP finanszírozással történik, amelyre vonatkozóan a szerzıdést a 
vállalkozó köti meg az OEP-pel. 
A szerzıdés idıtartama:  a pályázat elbírálását követı hónap elsejétıl határozatlan idıre, de legalább 5 
évre. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú egyetemi végzettség; 

– a hatályos jogszabályokban elıírt feltételeknek történı megfelelés (2000. évi II. tv.; 18/2000. (II. 25.) 
Korm. rendelet, 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet); 

– büntetlen elıélet; 

– szakképzett asszisztens foglalkoztatásának vállalása; 

– mőködtetési joggal történı rendelkezés; 

– az ÁNTSZ részérıl a mőködési engedély megadásának feltételeivel rendelkezik; 

– veszélyes hulladék tárolásának és elszállításának biztosítása; 

– a rendelı fenntartási és rezsiköltségei megfizetésének vállalása. 

Elıny: 
– több szakorvosi (foglalkozás-egészségügyi, sportorvos, stb.) végzettség; 

– idegen nyelvismeret. 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– orvosi diploma és a szakirányú végzettséget igazoló okirat közjegyzı által hitelesített másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 



– vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok (vállalkozói igazolvány, alapító okirat, társasági 
szerzıdés, cégbírósági bejegyzés); 
– mőködtetési jogra vonatkozó elızetes ÁNTSZ engedély; 

– pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintı kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér; 

– adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázatot elbíráló személyek a pályázatot teljes egészében 
megismerhetik. 
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstıl számított 30. nap. 

A pályázat benyújtásának helye: Vaskút Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (6521 
Vaskút, Kossuth Lajos utca 90.). 
A pályázat benyújtása zárt borítékban „Felnıtt háziorvosi pályázat” megjelöléssel. 

A pályázat elbírálásának ideje: a pályázat benyújtását követı képviselı-testületi ülés. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetı Alszegi Zoltán polgármestertıl a 06 (79) 472-088-as 
telefonszámon. 

        

Békés megye 

        

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

        

Legyesbénye Község 
Ö. 
3904 Legyesbénye, 
Rákóczi u. 82. 

Háziorvosi 
Szolgálat 
(Legyesbénye, 
Rákóczi u. 67.) 
háziorvos 

– háziorvosi szv., 
– büntetlen elıélet, 
– cs: iskolai v.-et 
igazoló okirat 
másolata, 
– részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat a 
pályázati anyag 
kezelésérıl, 
– háziorvosi 
alkalmassági 
igazolás 

– b: Kjt. szerint, illetve vállalkozói 
jogviszony esetén: MEP szerzıdés 
szerint, 
– h:2011. IX. 22. (a KSZK portálon 
közöltek szerint), 
– e. h.: 2011. IX. 29., 
– közalkalmazotti vagy vállalkozói 
jogviszonyban, 
– az állás azonnal betölthetı, 
– a kinevezés határozatlan idıre 
szól, 
– pályázatok benyújtása: Hlivják 
László polgármesterhez az Ö. 
címére  
(3904 Legyesbénye,  
Rákóczi u. 82.), kérjük a borítékon 
feltüntetni: az azonosító számot: 2-
14/2011., valamint a m.-kör 
megnevezését: „Háziorvos”, 
– t/f: 06 (47) 368-212 

        

Csongrád megye 

        

Fejér megye 

        



Az Ercsi Egészségügyi Központ, mint alapellátást végzı Intézmény megüresedett háziorvosi állás 
betöltésére pályázatot  
hirdet. 

Az állás betöltésének feltétele: a jelenleg hatályos szabályok betartásán kívül egyebet nem tartalmaz. 

Háziorvosi szakvizsga késıbb is megszerezhetı. 

Asszisztenciát az intézmény biztosítja. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Az állás azonnal betölthetı. 

A pályázatokat az Egészségügyi Központ címére (2451 Ercsi, Esze T. u. 10.), dr. Várföldi Tamás 
intézményvezetınek kell benyújtani. 

        

*** 

        

Szabadegyháza Község Önkormányzata (2432 Szabadegyháza, Kossuth u. 2.) az 1992. évi XXXIII. 
törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet fogorvos munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 

A munkavégzés helye: 2432 Szabadegyháza, Sárosdi u. 5. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: területi ellátási kötelezettséggel Szabadegyháza község 
fogorvosi körzete, valamint iskolafogászat. 
Szolgálati lakás lehetısége biztosított. 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az 
irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– egyetem, fogorvos; 

– szakmai tapasztalat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– szakirányú végzettséget igazoló okirat hiteles másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– fogorvosi szakmai gyakorlat igazolásáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázati anyagot 
megismerhessék, a személyét érintı kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér; 

– az ÁNTSZ igazolása a mőködési jog engedélyezésérıl. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  a munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal 
betölthetı. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Schmitsek József polgármester nyújt a 06 (25) 
509-571-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton a pályázatnak Szabadegyháza Község Önkormányzata 
címére történı megküldésével (2432 Szabadegyháza, Kossuth u. 2.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 747/2011., valamint 



a munkakör megnevezését: „fogorvos”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Képviselı-testület. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– Szabadegyháza község honlapja – 2011. augusztus 2. 

– www.orvosallas.hu – 2011. augusztus. 

Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa. 

        

Gyır-Moson-Sopron megye 

        

Hajdú-Bihar megye 

        

Heves megye 

        

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

Bel- és 
Bırgyógyászati 
Mátrix O. 
belgyógyász 
szakorvos 

– belgyógyász 
szakorvosjelöltnek 
is, 
– e: belgyógyász 
szv., 
mindkettıhöz: 
– orv. d., 
– cs: érvényes 
mőködési 
nyilvántartásba 
vétel  
igazolása, 
– részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– nyilatkozat a 
pályázó 
hozzájárulásáról 
ahhoz, hogy a 
pályázatot 
megismerhessék 

mindkettıhöz: 
– b: és lakás megbeszélés szerint, 
– h: a megjelenéstıl számított 30. 
nap, 
– az állás betöltésének idıpontja: a 
pályázat elbírálását követıen 
történik, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Főtı László ügyvezetı részére 
postai úton történik, 
– információ kérhetı  
a 06 (36) 411-444/2213-as 
telefonszámon 

        

  Sebészeti O. 
sebész szakorvos 

– sebész 
szakorvosjelöltnek 
is, 
– e: urológus szv. 

  

        

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

        



A Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft. (5100 Jászberény, Szelei út 2.) pályázatot 
hirdet 

sebészeti típusú mátrix osztály keretén belül mőködı 

2 fı szülész-nıgyógyász szakorvosi 

belgyógyászati típusú mátrix osztály keretén belül mőködı 

2 fı belgyógyász szakorvosi 

2 fı csecsemı-, és gyermekgyógyász szakorvosi, valamint 

2 fı sürgısségi orvostan szakorvosi állásokra. 

Kiemelt bérezés, lakás, személyes megbeszélés alapján. 

A pályázatról bıvebb felvilágosítást dr. Bálint Péter ügyintézı ad személyesen vagy a 06 (57) 500-203, 
illetve a 06 (57) 500-220-as telefonszámokon. 

        

Komárom-Esztergom megye 

        

Nógrád megye 

        

Pest megye 

        

Szakorvosi R. 
Ig. fıorvosa 
2200 Monor, 
Balassa B. u. 1. 

bır- és nemibeteg 
gondozó szakorvos 

– orv. d., 
– bırgyógyászati 
szv., 
– e: sz.gy., 
– cs: részletes sz. és 
személyes adatokat 
tartalmazó 
önéletrajz, 
– v.-et és szk.-t 
igazoló  
okiratok másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– mőködési 
nyilvántartásról 
szóló határozat 
másolat, 
– kötelezı 
folyamatos 
továbbképzési 
idıszak teljesítését 
igazoló okirat 
másolata, 
– hozzájárulás 
ahhoz,  
hogy a pályázatot 
elbírálók az anyagot 

– h: a megjelenéstıl számított 30 
napon belül, 
– e. h.: a h. lejártát követı 
15. nap, 
– az állás teljes m.-idıben, 
közalkalmazotti vagy egyéb 
jogviszonyban is betölthetı, 
– az állás a beérkezett pályázatok 
elbírálását követıen azonnal 
betölthetı, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Raffay István Ig. fıorvoshoz a 
Szakorvosi R. címére (2200 Monor, 
Balassa u. 1.), 
– t: 06 (29) 412-659 



megismerhessék 

        

*** 

        

Nagykáta Szakorvosi 
R. 
orv.-Ig.-ja 
2760 Nagykáta, 
Dózsa György u. 46. 

szülész-nıgyógyász 
szakorvos 

– szülész-
nıgyógyász szv., 
– cs: 3 hónapnál  
nem régebbi e.b. 

– b: Kjt. alapján, vállalkozói 
szerzıdés is lehetséges, 
– h: a megjelenéstıl,  
azonnal, 
– az állás betölthetı: megbeszélés 
szerint, 
– pályázatok benyújtása: írásban 
vagy személyesen Nagykáta 
Szakorvosi R.  
dr. Nádai Tamás orv.-Ig. címére 
(2760 Nagykáta, Dózsa György u. 
46.), 
– t: 06 (29) 440-221-es 
telefonszámon,  
06 (29) 440-059/108-as melléken 

        

*** 

        

Somogy megye 

        

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

        

Tolna megye 

        

Pincehely Nagyközség Önkormányzata meghirdeti a pincehelyi I. számú felnıtt háziorvosi 
körzetételsıdlegesen vállalkozás keretében – de szükség esetén közalkalmazotti jogviszonyban – 
történı betöltésre. A körzethez tartozik Belecska település is. 
Feladatkör a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 2. §-ban meghatározott, valamint 4. § (1) és (2) 
bekezdésében meghatározott feladatok ellátása. A rendelıt az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja 
a vállalkozó háziorvos részére. Szükség esetén szolgálati lakást biztosítunk. Jelentkezni írásban kell 
Herdics Béla polgármesternél (7084 Pincehely, Kossuth L. u. 81.). A pályázathoz szakmai önéletrajzot, 
és a szakképzettséget igazoló dokumentumokat kell csatolni. 
A pályázatokat zárt borítékban, „háziorvosi pályázat megjelöléssel”, a jelen pályázati kiírásának a 
megjelenését követı  
30 napon belül lehet benyújtani. A pályázatokat Pincehely Nagyközség Képviselı-testülete bírálja el a 
beadási határidıt követı ülésén, de legkésıbb 60 napon belül. 
A pályázattal, a betöltendı körzettel kapcsolatban további információ kérhetı a 06 (30) 9011-944-es 
telefonszámon és a polgármester.pincehely@vipmail.hu e-mail címen. 

        



*** 

        

        

Vas megye 

        

Veszprém megye 

        

Zala megye 

        

Városi K. 
8360 Keszthely, 
Ady E. u. 2. 

Szülészet-
Nıgyógyászati 
Részleg 
szakorvos 

– orv. d., 
– szülész-
nıgyógyász szv., 
– sz.gy., 
– cs: részletes sz.ö., 
– szk.-t igazoló 
iratok  
másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b. 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstıl  
számított 15. nap, 
– az állás a pályázat  
elbírálását követıen azonnal 
betölthetı, 
– pályázatok benyújtása:  
dr. Kvarda Attila fıig.-hoz 
a K. címére (8360 Keszthely, Ady 
E. u. 2.), az alábbi iktatószám 
feltüntetésével: 437/2011. 

        

*** 

        

Zalatárnok Község Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat pályázatot hirdet Zalatárnok, 
Szentkozmadomja, Tıfej, Baktütt ıs községek területi ellátási kötelezettséggel mőködı vegyes 
háziorvosi körzete háziorvosi feladata ellátására. 

Feltételek: 
– a háziorvosi feladat egyéni vagy társas vállalkozói formában látható el; 

– a feladatellátás idıtartama: határozatlan idıtartam; 

– a pályázónak meg kell felelnie a feladatellátáshoz szükséges jogszabályi feltételeknek, azaz az 1997. 
évi CLIV. tv., 2000. évi II. tv., a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet 
vonatkozó végzettségi, alkalmassági és egyéb feltételeinek. 

A pályázathoz mellékelni kell: 
– szakmai önéletrajzot; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– vállalkozói formától függıen az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az 
Alapító Okirat (Alapszabály) és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hitelesített másolatát, illetve 
ezek eredetiben történı bemutatása esetén azok egyszerő másolatát; 
– végzettséget igazoló egyetemi diploma és szakképesítést igazoló oklevél hitelesített másolatát, illetve 
– szükség esetén – a jogszabályokban meghatározott háziorvosi (körzeti orvosi) gyakorlatot igazoló 
okirat(ok) hitelesített másolatát; 
– mőködtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát vagy a mőködtetési jog megszerzése 
feltételeinek fennállását igazoló illetékes kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének 



határozatát; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolvány hitelesített másolatát; 

– egészségügyi szakmai alkalmasságot igazoló okiratot. 

Az Önkormányzat Zalatárnok községben szükség esetén szolgálati lakást biztosít. 

A pályázatot benyújtásának határideje: a megjelenéstıl számított 30. nap. 

A pályázat benyújtásának helye: Zalatárnok Község Önkormányzata, 8947 Zalatárnok, Petıfi u. 40. 

A pályázattal kapcsolatban dr. Sipos Ottó polgármester ad tájékoztatót, t: 06 (92) 386-155. 

Elbírálás: a pályázati határidı lejártát követı 30 napon belül együttes képviselı-testületi ülésen 
Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra 

A pályázatot meghirdetı szerv 
neve, címe 

Munkahely és 
munkakör  
megnevezése 

Pályázati 
feltételek 

Juttatások, egyéb 
információk 

        

Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet (9400 Sopron, Várisi u. 2.) pályázatot hirdet dietetikus munkakör 
betöltésére. Az állás határozatlan idıre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltétele: büntetlen elıélet, szakirányú végzettség. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstıl számított 15 nap. 

A pályázatot Grosz Tamásné élelmezési osztályvezetıhöz (9400 Sopron, Várisi út 2.) kérjük benyújtani. 

Az állás azonnal elfoglalható. 

        

*** 

  

Szalaszend Községi Önkormányzat Képviselı-testülete (3863 Szalaszend, Jókai u. 37.) pályázati 
felhívásavédınıi álláshely betöltésére. 

Képesítés és egyéb feltételek: 
– fıiskola, védınıi szakirány (elıny: szakmai tapasztalat); 

– felhasználói szintő számítógépes ismeret; 

– „B” kategóriás jogosítvány; 

– büntetlen elıélet. 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az 
irányadók. 

A pályázathoz mellékelni kell: 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtási határideje: a közzétételtıl számított 30 napon belül. 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határidejétıl számított 30. nap. 

Munkakör betölthetıségének idıpontja: a döntést követıen azonnal. 



Pályázat címzése: Községi Önkormányzat, 3863 Szalaszend, Jókai u. 37. 

Egyéb kérdésekben érdeklıdni a Polgármesteri Hivatalban a 06 (46) 470-101-es telefonszámon. 
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 

        

Budapest Fıváros Önkormányzatának Fıpolgármester-helyettese pályázatot hirdet a Fıvárosi 
Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház (1089 Budapest, Üllıi út 86.) gazdasági 
igazgatói munkakör munkaviszony keretében történı, határozott idejő betöltésére. 

Munkáltató:  a Fıvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház. 

Munkakör:  gazdasági igazgató. 

A vezetıi megbízás idıtartama: határozott idıre 5 év, 3 hónapos próbaidı kikötésével. 

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2011. november 1. 

Munkabér és juttatások: megegyezés szerint. 

Feladat: a gazdasági igazgató közvetlenül irányítja és ellenırzi az önálló költségvetési szerv gazdasági 
(pénzügyi, mőszaki és üzemeltetési, stb.) szervezetét, iránymutatást ad a szakmai szervezeti egységek 
gazdasági munkájához, ellenırzi azt. 

Pályázati feltételek: 
– 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet, valamint a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 18. §-a alapján; 

– felsıoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség vagy a felsıoktatásban szerzett egyéb 
végzettség és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelıi képesítés; 

– legalább 3 éves vezetıi gyakorlat; 

– büntetlen elıélet; 

– cselekvıképesség; 
– további munkaviszony, más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem létesíthetı, a tudományos, 
oktatói, illetve szerzıi jogi védelem alá esı tevékenység kivételével; 
– összeférhetetlenség az Mt. 191. § szerint; 

– a gazdasági vezetınek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében 
szerepelnie kell a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartások 
valamelyikében, továbbá rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal). 
A gazdasági igazgatói munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett gyakorlat; 

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat. 

A pályázathoz csatolandó: 
– a végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, telefonos elérhetıséggel; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat, költségvetési intézménynél szerzett 
tapasztalat igazolása; 



– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezık és döntéshozók részére 
történı sokszorosításához, továbbításához, megismeréséhez. 
A pályázati határidı: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történı megjelenést követı 30. napon 
(2011. szeptember 9.) jár le. 
A pályázati felhívás megjelenik a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, a Budapest portálon, és 
kifüggesztésre kerül a Fıpolgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján. 
A pályázatot „Gazdasági igazgatói pályázat Heim Pál Gyermekkórház” megjelöléssel a Fıpolgármesteri 
Hivatal Humán Erıforrás Menedzsment Fıosztály vezetıjének címezve, 1052 Budapest, Városház utca 
9–11. címre kell benyújtani (postai úton vagy személyesen). 
A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet telefonon vagy személyesen: a Fıpolgármesteri Hivatal 
Egészségügyi és Szociálpolitikai Fıosztályán, dr. Varga Gábor fıosztályvezetınél [1052 Budapest, 
Városház utca 9–11., félemelet 625. számú iroda, telefonszám: 06 (1) 327-1415.] 
A pályázat elbírálásának rendje és módja: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. 
§-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az egészségügyi 
intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak 
megfelelıen történik. 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követı 60 napon belül. 

        

*** 

        

Szent Pantaleon Kórház-Rendelıintézet fıigazgató fıorvosa (2400 Dunaújváros, Korányi Sándor u. 4–
6.) pályázati felhívása. 

Munkahely, munkakör : belsı ellenır. 

Ellátandó feladatkör: a Szent Pantaleon Kórház-Rendelıintézet Dunaújváros belsı ellenırzési 
feladatainak ellátása a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. 
rendeletben rögzítettek alapján. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
A vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belsı ellenırzési standardok, a módszertani útmutatók és a 
Belsı Ellenırzési Kézikönyv szerinti belsı ellenırzések elvégzése. A belsı kontrollrendszer 
mőködésének és jogszabályi megfelelésének vizsgálata, elemzése és értékelése. Javaslattétel a belsı 
kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében. A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban 
megállapítások, ajánlások és értékelések elkészítése. Szabályszerőségi, pénzügyi, rendszer- és 
teljesítmény-ellenırzések, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése. 
Ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezık megszüntetése és kiküszöbölése 
érdekében. 

Pályázati feltétel: 
– fıiskola, szakirányú felsıfokú végzettség (közgazdasági, államigazgatási) vagy más felsıfokú iskolai 
végzettség esetén a következı képesítések valamelyike: pénzügyi-számviteli szakellenır, költségvetési 
ellenır, mérlegképes könyvelı, okleveles pénzügyi revizor, okleveles könyvvizsgáló; 
– pénzügyi-számviteli ellenırzési területen szerzett 5 éves szakmai tapasztalat; 

– felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások), valamint hozzájárulás vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatásához, 
– e: költségvetési szervnél szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat. 

A pályázathoz csatolandó: 
– részletes fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél; 



– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely azt igazolja, hogy a pályázó nem áll a 
költségvetési belsı ellenıri foglalkozás vonatkozásában eltiltás hatálya alatt, költségvetési belsı ellenıri 
regisztrációt rögzítı határozat másolata vagy a regisztrációs kérelem benyújtásához szükséges feltételeket 
igazoló okmányok másolatai; 
– nyilatkozat arról, hogy a jelölttel szemben az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményezı 
körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezés idıpontjáig megszünteti, hozzájáruló nyilatkozat 
arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevık megismerhessék és abba betekinthessenek. 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az 
irányadók. 

        

*** 

        

Pápa Város Önkormányzatának polgármestere a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/B. § alapján pályázatot ír ki a Gróf Esterházy Kórház és Rendelıintézeti 
Szakrendelı (Pápa, Jókai u. 5-9.) gazdasági igazgatói (magasabb vezetı) feladatainak határozatlan 
idejő közalkalmazotti kinevezéssel és határozott idejő magasabb vezetıi megbízással történı ellátására. 

A beosztás legkorábban 2011. november 1-jétıl tölthetı be. 

A magasabb vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
– gazdasági ügyintézıként koordinálja az intézmény pénzügyeinek folyamatos, szakszerő ellátását; 

– magasabb vezetıi megbízásához kapcsolódóan a gyógyintézetek mőködési rendjérıl, illetve szakmai 
vezetı testületérıl szóló 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet 10. § (4) bekezdése alapján a fıigazgató 
közvetlen irányítása mellett a gyógyintézet mőködésével összefüggı gazdasági, pénzügyi, mőszaki és 
intézményüzemeltetési feladatok, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülı adminisztratív 
feladatok irányítása, továbbá 

– az intézmény hatályos Szervezeti és Mőködési Szabályzatában meghatározott feladatok. 
A magasabb vezetıi megbízás idıtartama: a magasabb vezetıi megbízás határozott idıre – 2016. 
október 31-ig – szól. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidejő. 

A magasabb vezetıi megbízás feltétele: 
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII, törvény 20. § (2) bekezdésében foglaltak; 

– az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 18. §-ában, valamint a 
gyógyintézetek vezetıjének és vezetıhelyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint a vezetıi 
megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 
5. § (3) bekezdésében meghatározott végzettség és szakképzettség, 
– a legalább három éves vezetıi gyakorlat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
– egészségügyi költségvetési gyakorlat. 

Illetmény és egyéb juttatások: 
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény; 

– valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az egészségügyi 
intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elıírásainak 
megfelelıen. 



A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolatát; 

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát; 

– a beosztás ellátásához kapcsolódó szakmai elképzeléseit; 

– nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
eleget tesz; 
– nyilatkozatát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában 
meghatározott összeférhetetlenségi okokról; 
– nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetıséget nem biztosít. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 30. 

A pályázat benyújtásának helye: Pápa Város Önkormányzatának polgármestere, Pápa, Fı u. 12. 

A pályázat benyújtásának módja: személyesen a fent megjelölt helyen, vagy postai úton, zárt 
borítékban, „pályázat gazdasági igazgató állásra” megjelöléssel, 1 példányban. 

A pályázat elbírálásának rendje, módja: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ban, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek az egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról 
szóló 356/2008. (XII. 1.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelelıen. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 31. 

A pályázat benyújtásával kapcsolatosan további információkat Menyhárt László gazdasági osztályvezetı 
ad, a 06-89/515-029-es telefonszámon. 
 


