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Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 

A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetőség érdekében 
táblázatos formában közöljük. Kérjük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék 
figyelembe, hogy a rovatok csak a legszükségesebb információk közlésére adnak lehetőséget. 
A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, 
további közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors megjelenés érdekében a 
pályázati hirdetményeket közvetlenül a Szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051 
Budapest, Arany János u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), faxon (795-0192), vagy e-
mailben (eszerk@emmi.gov.hu). 

Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347. 

A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni. 

Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk elhagyni 
azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogszabályba ütközik, nem hatályos jogszabályon alapul, illetve 
indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a magyar végzettséget vagy állampolgárságot 
preferáló előírások). 

A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy 
alkalommal van lehetőség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, 
amelyről az Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 
telefonszám: 266-9290 vagy 266-9294) ad felvilágosítást. 

A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati határidő kezdő 
időpontjának a hirdető a megjelenés melyik helyét tekinti. Eltérő közlés hiányában a pályázati határidő hirdetmény 
szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való megjelenés. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
honlapján is megjelenő hirdetések esetén a honlapon feltüntetett határidők az irányadók, eltérő közlés esetén is. 

Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a 
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos 
jogszabályok alapján történik. 

A Szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy félreérthető módon 
megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az esetleges hibák 
elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos formában juttassák el a Szerkesztőség részére. Az 
olvashatatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem vállaljuk. 

Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását 
a Szerkesztőség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának 
időpontjáig. 

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: = előnyben részesül 
e. b. = erkölcsi bizonyítvány 
e. h.: = elbírálási határidő 
eü. = egészségügyi 
f: = telefax 
főig. = főigazgató 
Főv. = főváros(i) 
gy. = gyakorlat 
gyt. = gyógyszertár 
h: = pályázati határidő 
I. = intézet vagy intézmény 
Ig. = igazgató 
ig. = igazolvány 
ir. = irányítás(a)(i) 
Képv.-test. = képviselő-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 vételéről szóló igazolvány 
OEP = Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
orv. = orvos(i) 
Ö. = önkormányzat 
P. H. = polgármesteri hivatal 
R. = rendelőintézet 
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 működési 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. = vezetői/vezetési gyakorlat 



vizsg. = vizsgálat 

Pályázati hirdetmények egyetemi oktatói, 
illetve egyetemi intézményekben betölthető egyéb állásokra 

A pályázatot meghirdető szerv neve, címe Munkahely és munkakör megnevezése Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 
        
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet pályázatot hirdet Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály osztályvezető 
főorvosi állására. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, főorvosi/szakorvosi munkakörre történik. Az osztályvezetői 
főorvosi megbízás határozott időre, öt évre szól. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron-Balf, Fürdő u. 8. 

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

Feladata a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály és járóbeteg szakellátás munkájának megszervezése és zavartalan működésének 
irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII: évi törvény rendelkezései alapján illetve 
megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek:  

– orvosi diploma; 

– mozgásszervi rehabilitációs szakirányú szakképesítés; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

– tudományos fokozat; 

– idegen nyelvismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– szakmai, vezetői elképzelések; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes működési nyilvántartás másolata; 

– publikációs jegyzékek; 



– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – 
kezeléséhez hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Molnár Ágnes főigazgató nyújt, a 06 (99) 514-200-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére, 6 egyező 
példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.) 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30. nap. A KIH honlapján a hirdetés 2014. január 27-én jelenik 
meg. 

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetői 
és orvosvezetői állásokra 

A pályázatot meghirdető szerv neve, 
címe 

Munkahely és munkakör megnevezése Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        
Péterfy Sándor Utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ főigazgatója pályázatot hirdet 
az Intézet Neurológiai Osztály osztályvezető főorvosi állására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

Munkavégzés helye: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály 
munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. 

Illetménye: Kollektív Szerződés, illetve megállapodás alapján. 

Pályázati feltétele: 

– szakirányú szakképesítés; 

– neurológiai szakképesítés; 

– 5 év feletti, a szakterületen szerzett gyakorlat. 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– pszichiátriai szakvizsga; 



– neurosonológiai jártasság; 

– doktori iskola megkezdése. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 7. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Dr. Sásdi Antal Főigazgatóhoz (1076 Budapest, 
Péterfy Sándor utca 8–20.) 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
(KIH) honlapján: 2014. január 11.. 
        

*** 
        
Szent János Kórház és Észak-Budai Egyesített Kórházak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szent János Kórház és Észak-budai 
Egyesített Kórházak Szülészet – Nőgyógyászati osztály osztályvezető főorvos beosztás 
ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Budapest, 1125 Budapest, Diós árok 1–3. 

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

A szülészet- nőgyógyászat szakorvosi munkakörhöz tartozó feladatok (járó- és fekvőbeteg 



szakellátás) mellett ellátja a szülészet-nőgyógyászati osztály osztályvezető főorvosi feladatait. 
Vezeti, irányítja, koordinálja és ellenőrzi az osztály betegellátó munkáját, ellátja a vezetése alatt 
álló dolgozók szakmai felügyeletét. Irányítja, koordinálja, ellenőrzi tevékenységüket, a főorvosi 
vizitet megtartja, megszervezi a szakterület ügyeleti, készenléti rendjét. Biztosítja az intézet 
vagyonát alkotó és az intézet költségvetéséből fedezett anyagoknak és eszközöknek 
rendeltetésszerű és az ésszerű takarékosságnak megfelelő gazdaságos használatát. Folyamatosan 
ellenőrzi az osztály dokumentációit, ellátja az osztály működéséhez szükséges egyéb szervezési 
feladatait 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, Szülészet-nőgyógyászat szakvizsga, Phd. doktori fokozat; 

– bármilyen nyelvből középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás; 

– felhasználói szintű Internetes alkalmazások; 

– felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook); 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, onkológiai szakvizsga, orvosi közgazdász diploma. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– szakmai vezetési elképzelések; 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai, továbbképzések, publikációk 
összefoglaló jegyzéke; 

– MOK tagságot igazoló dokumentum másolata; 

– érvényes működési nyilvántartási igazolás másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat 
a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék; 

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a bírálatban részt vevők 



megismerjék, véleményezzék; 

– a pályázatban felsorolt íratok. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2014. április 15. napjától 
tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 24. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a főigazgatóság nyújt, a 458-4510-es 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-Budai Egyesített Kórházak címére 
történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1–3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „43/2013/EEGO/d”, valamint a beosztás 
megnevezését: „Osztályvezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 21. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.gyemszi.hu – 2014. január 6.; 

– www.janoskorhaz.hu – 2014. január 6. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: a pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási és 
Igazságügyi i Hivatal (KIH). A pályázati kiírás a munkáltató által a KIH részére megküldött 
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
        

*** 
        
Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő főigazgatója pályázatot hirdet Szülészet-
Nőgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos munkakörben. A közalkalmazotti jogviszony teljes 
munkaidőre, határozatlan időtartamra szól. A vezetői megbízás 5 éves határozott időre szól. 

Pályázati feltétel: 

– orvosi diploma; 

– szülész-nőgyógyász szakvizsga; 

– több, mint 10 éves szakmai gyakorlat. 

Előny: 

– vezetői gyakorlat. 



A pályázathoz csatolandó: 

– önéletrajz; 

– szakmai program; 

– a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

– működési nyilvántartásba vétel érvényességének igazolása; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

Bérezés: Kjt. szerint. 

A pályázat betölthetőségének időpontja: 2014. március 1. 

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

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 
Szakrendelő Dr. Vörös Ibolya főigazgató részére (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.) Kérjük a borítékon 
feltüntetni az azonosítószámot: „42-10/2013., valamint a pályázat megnevezését: „osztályvezető 
főorvos”. 

*** 

Sürgősségi Betegellátó Osztály osztályvezető főorvos munkakörben. A közalkalmazotti 
jogviszony teljes munkaidőre, határozatlan időtartamra szól. A vezetői megbízás 5 éves határozott 
időre szól. 

Pályázati feltétel: 

– orvosi diploma; 

– belgyógyász szakvizsga; 

Előny: 

– oxyológiai jártasság. 

A pályázathoz csatolandó: 

– önéletrajz; 

– szakmai program; 

– a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata; 



– működési nyilvántartásba vétel érvényességének igazolása; 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

Bérezés: Kjt. szerint. 

A pályázat betölthetőségének időpontja: 2014. március 1. 

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

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 
Szakrendelő Dr. Vörös Ibolya főigazgató részére (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.) Kérjük a borítékon 
feltüntetni az azonosítószámot: „42-10/2013., valamint a pályázat megnevezését: „osztályvezető 
főorvos”. 
        

*** 
        

 

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Krónikus 
Belgyógyászat osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól.  

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

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szakorvosi 
munkakörben, belgyógyász szakorvosi feladatok ellátása, a Krónikus belgyógyászati osztály 
működésének szakmai irányítása, ellenőrzése.  

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szól 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) egyedi megállapodás (szolgálati 
lakást igény esetén biztosítunk) rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

– egyetem, belgyógyász szakvizsga; 

– kórházi szakorvosi gyakorlat – 5 év feletti szakmai tapasztalat; 



– érvényes működési engedély és kamarai tagság; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyetem, szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga; 

– kórházi vezetői tapasztalat – legalább 1–3 év vezetői tapasztalat; 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai vezetői program; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása; 

– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában 
részt vevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerényi Erika főigazgató nyújt, a 06 
(47) 525-302-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő 
megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12-18/2013 , valamint a beosztás 
megnevezését: „BELGYÓGYÁSZ SZAKORVOS”. 

– elektronikus úton Kerényi Erika részére a titkarsag@svoek.hu E-mail címen keresztül  

– személyesen: Kerényi Erika főigazgatónál, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a véleményező 
bizottság és a szakmai kollégium javaslatának figyelembe vételével. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

– EEKH honlapja – 2013. december 23.; 

– Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház honlapja – 2013. december 23. 

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

         
 *** 
         

 

A Tolna Megyei Balassa János Kórház (7100. Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–7.) felvételt hirdet 
az Fül-orr-gégészet osztályvezetői beosztás ellátására. 

Az osztályvezető beosztás ellátására vonatkozó megbízással egyidejűleg fül-orr-gégész 
szakorvosi munkakörbe kinevezhető. 

Munkaköri feladatok: jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai 
kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, 
irányelvek, módszertani útmutatók alapján. 

Megbízással ellátandó feladatok: Fül-orr-gégészeti osztály és a hozzátartozó járóbeteg 
szakrendelés vezetése és orvos szakmai irányítása. 

Jelentkezés feltétele: 

– orvosi diploma; 

– fül-orr-gégészeti szakorvosi képesítés; 

– szakvizsga után legalább 5 éves gyakorlat. 

Előnyt jelent: 

– tudományos fokozat, vagy megszerzés vállalása 2 éven belül 

Jelentkezéshez csatolandó: 

– személyes adatok, részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok fénymásolata, 
vezetői koncepció, tudományos tevékenység jegyzéke, három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata, MOK tagság 
igazolása, érvényes működési nyilvántartásáról másolat, hozzájárulási nyilatkozat, hogy a 
jelentkezésben foglalt adatok közölhetők harmadik személlyel és a jelentkezésben foglalt 
személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Az állás a benyújtott pályázatok elbírálását követően, 2014. március 3. napjától betölthető. 



Bérezés és lakhatás támogatása megbeszélés szerint.  

Pályázati határidő 2014. január 31. napja. A Közigazgatási és Igazságügyi Intézet (KIH) 
portálján a pályázat publikálásra kerül 2013. december 31. napján. 

Jelentkezést a fenti címre dr. Muth Lajos főigazgató részére lehet benyújtani. 

*** 

A Tolna Megyei Balassa János Kórház (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–7.) felvételt hirdet a 
hematológiai osztályvezetői beosztás ellátására. 

Az osztályvezető beosztás ellátására vonatkozó megbízással egyidejűleg hematológiai 
szakorvosi munkakörbe kinevezhető. 

Munkaköri feladatok: jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai 
kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, 
irányelvek, módszertani útmutatók alapján. 

Megbízással ellátandó feladatok: Hematológiai osztály és a hozzátartozó járóbeteg 
szakrendelés vezetése és orvos szakmai irányítása. 

Jelentkezés feltétele: 

– orvosi diploma 

– hematológia szakorvosi képesítés 

– szakvizsga után legalább 5 éves gyakorlat 

Előnyt jelent: 

– tudományos fokozat, vagy megszerzés vállalása 2 éven belül 

Jelentkezéshez csatolandó: 

– személyes adatok, részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok fénymásolata, 
vezetői koncepció, tudományos tevékenység jegyzéke, három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata, MOK tagság 
igazolása, érvényes működési nyilvántartásáról másolat, hozzájárulási nyilatkozat, hogy a 
jelentkezésben foglalt adatok közölhetők harmadik személlyel és a jelentkezésben foglalt 
személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

Az állás a benyújtott pályázatok elbírálását követően, 2014. március 3. napjától betölthető. 
Bérezés és lakhatás támogatása megbeszélés szerint. 

Pályázati határidő 2014. január 31. napja. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) 
portálján a pályázat publikálásra kerül 2013. december 31. napján. 

Jelentkezést a fenti címre dr. Muth Lajos főigazgató részére lehet benyújtani. 



Pályázati hirdetmények orvosi állásokra 

A pályázatot 
meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        
Budapest 

        
Baranya megye 

        
Bács-Kiskun megye 

        
Békés megye 

  
Köröstarcsa 
Község Ö. 
Képv.-test. 
5622 
Köröstarcsa, 
Kossuth tér 7. 

II. számú háziorvosi 
körzet 
háziorvos 
A m.-végzés helye:  
5622 Köröstarcsa, 
Pipa u. 10. 
A m.-körbe tartozó 
lényeges feladatok: a 
II. számú háziorvosi 
körzethez tartozó 
felnőtt és gyermek 
vegyes körzetben 
háziorvosi feladatok 
ellátása területi ellátási 
kötelezettséggel  
és iskolaorvosi 
feladatok ellátása 

– egyetem, a 4/2000. 
(II. 25.) EüM rend. 
szerinti képesítés, a 
2000. évi II. tv. 
végrehajtásáról szóló 
313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rend., 96/2003. 
(VII. 15.) Korm. 
rend.-ben előírt egyéb 
feltételek, 
– büntetlen előélet, 
– MOK tagság 
igazolása, 
– e: Köröstarcsa 
községben letelepedés 
vállalása (ehhez szolg. 
lakás biztosítása), 
– cs: v.-et és 
szakirányú 
képzettséget igazoló 
okirat másolata, 
– részletes személyi és 
sz.ö., 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– pályázó 
nyilatkozata,  
hogy hozzájárul 
ahhoz,  
hogy a pályázat 
elbírálásában részt 
vevők  
a pályázati anyagot 
megismerhetik, 
– MOK tagság 
igazolása 

– b: Kjt. irányadásával, 
– h: 2014. II. 15., 
– e.h.: 2014. II. 27.,  
(a háziorvosi tev.  
a Képv.-test. döntését 
követően az ÁNTSZ 
engedélyek beszerzése  
és a MEP-pel történő 
szerződéskötés után azonnal 
gyakorolható), 
– a közalkalmazotti 
jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony, 
– teljes m.-idő, 
– a praxis működtetési jogát 
az Ö. térítésmentesen adja át 
a szükséges szerződések 
megkötése alapján, 
– a tev. vállalkozó 
háziorvosként látható el 
vagy határozatlan idejű 
közalkalmazotti 
jogviszonyban 
(megállapodás szerint), 
– a m.-kör betölthetőségének 
időpontja: a m.-kör  
a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető, 
– pályázat benyújtása: postai 
úton, a pályázatnak a 
Köröstarcsa Község Ö.  
Képv.-test. (5622 
Köröstarcsa, Kossuth tér 7.) 
címére történő 
megküldésével, Köröstarcsa 



Község polgármesterének 
címezve, kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő 
azonosító számot, valamint  
a m.-kör megnevezését: 
„háziorvos”, 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatosan további 
információt Pardiné  
dr. Szabó Zsuzsanna 
címzetes főjegyző nyújt  
a 06 (66) 480-211-es 
telefonszámon, 
– a pályázati kiírás további 
közzétételének helye: 
Országos Alapellátási I. 
honlapján, Köröstarcsa 
Község honlapján, 
– a munkáltatóval 
kapcsolatban további 
információt a 
www.korostarcxa.hu 
honlapon szerezhet 

        
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

        
Csongrád megye 

        
Fejér megye 

        
Győr-Moson-Sopron megye 

        
Hajdú-Bihar megye 

        
Heves megye 

        
Jász-Nagykun-Szolnok megye 

        
Jász-Nagykun-
Szolnok 
Megyei 
Hetényi Géza 
K-R. 
fő.-Ig.-ja 
5000 Szolnok, 
Tószegi út 21. 

Pszichiátriai O. 
pszichiáter 
A m.-körbe tartozó 
feladatok: a 
Pszichiátriai O.-on 
történő orvosi, 
szakorvosi feladatok 
ellátása 

– orv. d., 
– e.b. (munkába 
lépéskor), 
– cs: iskolai v.-et 
igazoló okl., 
– önéletrajz 

– b: megegyezés szerint, 
– h: 2014. II. 7., 
– határozatlan idejű 
közalkalmazotti 
jogviszonyban, 
– a m.-kör betölthetőségének 
időpontja: a m.-kör 
legkorábban a pályázatok 
elbírálását követően, 2014.  



III. 1-jétől tölthető be, 
– pályázat benyújtása: 
írásban, dr. Bene Ildikó  
főig.-hoz a K. címére  
(5000 Szolnok,  
Tószegi út 21.), 
– a pályázati 
meghallgatásról és az 
eredményről a pályázó 
írásban értesítést kap, 
– a pályázati kiírással 
kapcsolatosan további 
információ dr. Driesz 
Mártától kérhető  
a 06 (56) 503-603 (3760-as, 
3304-es mellék) 
telefonszámon 

        
Komárom-Esztergom megye 

        
Nógrád megye 

        
Héhalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (3041 Héhalom, Petőfi út 1.) pályázatot 
hirdet fogorvos munkakör betöltésére. 

A pályázat tárgyának rövid leírása: Héhalmi fogorvosi körzetben területi ellátási 
kötelezettséggel a fogorvosi ellátás biztosítása vállalkozó fogorvosként vagy 
közalkalmazottként.  

A szerződés időtartama: a pályázat elbírálásától határozatlan időre. 

A Képviselő-testület a pályázati kiírást az alábbiakban határozza meg: 

– az ellátandó egészségügyi közszolgáltatások tételes felsorolása: fogorvosi körzet ellátása 
területi ellátási kötelezettséggel; 

– a közszolgáltatással érintett ellátási kötelezettség köre és terjedelme: Héhalom, Palotás, 
Egyházasdengeleg községek; 

– Héhalom Község Képviselő-testülete a pályázat feltételeként kiköti, hogy a pályázónak 
vállalnia kell a fogorvosi körzet működése személyi, technikai feltételeinek saját forrásból 
történő biztosítását. 

A közszolgáltatás finanszírozási módja: 

– a finanszírozási szerződést a fogorvos köti meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral 
vagy 



– a finanszírozási szerződést az önkormányzat köti meg az MEP-pel. 

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás megjelenésétől számított 30. nap. 

A pályázat benyújtásának helye: Héhalmi Közös Önkormányzati Hivatal, 3041 Héhalom, 
Petőfi út 1. 

A pályázathoz mellékelni kell fentieken túl: 

– egészségügyi szolgáltatóként működő pályázó esetén az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat illetékes szerve által kiadott és a pályázó nevére szóló jogerős működési 
engedélyt; 

– nem egészségügyi szolgáltatóként pályázó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező társaság esetén részletes tervet az egészségügyi közszolgáltatás nyújtásához 
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról; 

– a pályázók kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázat megnyerése esetén 30 napon belül 
benyújtják a tevékenység gyakorlásához szükséges működési engedély iránti kérelmet. 

– nyilatkozatot arról, hogy vállalkozásban vagy közalkalmazotti státuszban kívánja ellátni a 
feladatot. 

A hirdetmény megjelenésének helye: www.hehalom.hu. 
        

Pest megye 
        
A pályázatot meghirdető szerv neve, címe: Nagykőrös Város Önkormányzat (2750 
Nagykőrös, Szabadság tér 5.) 

A munkahely és munkakör megnevezése: 

Nagykőrös I. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet, házi gyermekorvos, Nagykőrös, 
Széchényi tér 8. 

Ellátandó feladat: a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt feladatok ellátása (iskola 
egészségügyi feladatok ellátása is), 

– területi ellátási kötelezettséggel; 

– vállalkozási formában; 

– önkormányzattal kötött feladat – ellátási szerződés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben 
foglalt képesítési feltételek megléte; 



– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata; 

– szakmai önéletrajz, motivációs levél; 

– OONY-batörtént felvétel igazolásának hiteles másolata, 

– a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve igazolása a működtetési jog 
engedélyezéséről; 

– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a 
pályázatot megismerjék és abba betekintsenek. 

Juttatások, egyéb információk: 

– a pályázat beadásának határideje a megjelenéstől számított 30 napon belül; 

– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – 
testülete bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen; 

– szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi; 

– az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálását követően, a szükséges engedélyeztetési eljárást 
követően; 

– a pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel dr. Czira 
Szabolcs polgármesternek címezve (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.); 

– felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánné Önkormányzati Iroda vezetőjétől az (53) 550-310-es 
telefonszámon; 

– a Képviselő – testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül 
eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja. 
        

Somogy megye 
        

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
        

Tolna megye 
        

Vas megye 
        



Veszprém megye 
        

Zala megye 

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ 

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra 

A pályázatot meghirdető 
szerv neve, címe 

Munkahely és 
munkakör 
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

        
XIII. ker. Eü. 
Szolgálat 
Közhasznú 
Nonprofit Kft. 
1139 Bp., 
Szegedi út 17. 

ifjúsági 
védőnő 
területi 
védőnő 

mindkettőhöz: 
– eü. főiskola védőnői szak 
(orvostudományi egyetem eü. 
főiskolai kar védőnői szak) v., 
– cs: d., okl. másolata, 
– 3 hónapnál  
nem régebbi e.b., 
– sz.ö. 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől 
számított 30 nap, 
– a m.-kör 2014. III. 1-jétől 
tölthető be, 
– pályázat benyújtása: 
írásban, a társaság 
ügyvezető Ig.-jának 
címzetten (1139 Bp.,  
Szegedi út 17.), 
– érdeklődni Léderer 
Miklósné vezető védőnőnél  
a 359-1389-es 
telefonszámon lehet 

 


