
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

hatályos: 2014.07.08 – 

2014. EüK. 9. szám pályázati felhívás 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 

A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, 
további közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors megjelenés érdekében a 
pályázati hirdetményeket közvetlenül a Szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051 
Budapest, Arany János u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), faxon (795-0192), vagy e-
mailben (eszerk@emmi.gov.hu). 

Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347. 

A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni. 

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

A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy 
alkalommal van lehetőség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, 
amelyről az Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 
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. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, 
ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) főigazgató 
főorvosa a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az Érsebészeti Profil profilvezető főorvos beosztás 
ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló 
vezetői megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Érsebészeti Profilon a profil szakmai 
munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltétel: 

– sebész szakvizsga; 

– érsebész szakvizsga; 

– egészségi alkalmasság; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is); 

– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai; 

– szakmai, vezetői koncepció; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– határozat a működési nyilvántartásba vételről; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik személlyel és a 
pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik. 

Illetmény és juttatások: a Kjt. szabályai alapján, megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Intézet (KIH) honlapján 
történő 2014. július 9-i megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül. 



Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követően azonnal. 

A pályázatot Prof. Dr. Bedros J. Róbert főigazgató főorvos, főtanácsos részére kell 
benyújtani. Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. (1043 Budapest, Görgey Artúr u. 30.) pályázatot hirdet 
tüdőgyógyász vezető főorvos munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem; 

– szakirányú szakorvosi végzettség; 

– érvényes működési engedély; 

– igazolás OONY-ba vételről, kamarai tagságról; 

– 3 hónapnál nem régebbi e.b. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– további szakképesítés, szakrendelőben szerzett tapasztalat. 

Foglalkoztatás jellege: teljes vagy rész munkaidő 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan 

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnali kezdéssel 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Király Ferenc orvosigazgató nyújt 
a 06 (1) 3694-777/1695-ös telefonszámon. 

Önéletrajzát várjuk az orvosigazgato@ujpestiszakrendelo.hu e-mail címre vagy postai úton az 
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. címére (1043 Budapest, Görgey Artúr u. 30.). 

*** 

Az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója (1113 Budapest, Karolina út 19–21. pályázatot 
hirdet a szegedi régióba tartozó Békéscsabai Területi Vérellátóba területvezető főorvos 
munkakör ellátására. 

Feladat: a megjelölt szervezeti egység tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és 
ellenőrzése. 



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

Pályázati feltételek: 

– általános orvosi diploma; 

– transzfuziológiai szakvizsga; 

– a vérellátás területén szerzett szakmai tapasztalat; 

– vezetői tapasztalat. 

Előnyt jelent: 

– egészségügyi szakmenedzseri végzettség; 

– angol nyelv legalább középfokú ismerete; 

– tudományos tevékenység. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok hiteles másolatai (diploma, 
szakvizsga); 

– rövid szakmai program, az egység vezetésére vonatkozó elképzelések; 

– Orvosok Alap és Működési Nyilvántartásának másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– igazolás a Magyar Orvos Kamarai tagságról (illetve a kamarai felvételi kérelem 
beérkezésről); 

– beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők, a Szakmai 
Kollégium, valamint a Magyar Orvosi Kamara megismerheti. 

Egyéb információk: 

– a megbízás 5 év határozott időre szól; 

– a pályázat beadásának határideje: 2014. augusztus 11. [a Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal (KIH) honlapján megjelenik: 2014. július 2-án]; 

– a pályázat elbírálásának határideje: a Szakmai Kollégium, valamint a Magyar Orvosi 
Kamara véleményét követő 30 nap; 



– az állás a pályázati elbírálást követően azonnal betölthető; 

– a pályázatok benyújtása: Dr. Jákó Kinga főigazgatónak címezve az Intézet címére (1113 
Budapest, Karolina út 19–21.; telefon: 06-1-372-4110). 

*** 

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat (1084 Budapest, Auróra utca 22–28.). a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Ortopédia szakrendelés-vezető 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 évre szól. 

A munkavégzés helye: Budapest, 1084 Budapest, Auróra utca 22–28. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Járóbeteg 
szakellátó ortopédia szakrendelésén szakrendelés-vezető és szakorvosi feladatok ellátása. 

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, ortopéd/ ortopéd-traumatológiai szakvizsga; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megtekinthetik; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; 

– érvényes MOK kártya másolata; 

– EEKH által kiadott érvényes működési kártya másolata. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 16. [a pályázat a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján elérhető 2014. június 13-tól–2014. július 16-ig]. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Titkárság nyújt, a 1/303-8115-ös 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat címére történő 
megküldésével (1084 Budapest, Auróra utca 22–28.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/24/2014, valamint a beosztás 
megnevezését: ortopéd szakorvos. 

vagy 

– elektronikus úton Dr. Bakó Erika orvosigazgató részére a orvosigazgatosag@jeszrend.hu e-
mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: jogszabályban meghatározottak szerint. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 18. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.jeszrend.hu. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az állás betöltéséhez – 3 
hónapnál nem régebbi – erkölcsi bizonyítvány szükséges. 

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, 
megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázati anyagok az Intézmény Humánpolitikai Osztályán átvehetőek. Amennyiben a 
pályázatok kilencven napon belül nem kerülnek átvételre, azok a törvényi rendelkezés alapján 
megsemmisítésre kerülnek. 

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

*** 

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat (1084 Budapest, Auróra utca 22–28.) a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat tüdőgyógyász szakgondozó-vezető főorvos 
beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, előreláthatólag 1–3 
évig szól. 

A munkavégzés helye: Budapest, 1084 Budapest, Auróra utca 22–28. 



A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
tüdőgyógyász szakgondozóban gondozóvezetői és szakorvosi feladatok ellátása. 

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, tüdőgyógyász szakvizsga; 

– tüdőgyógyász szakorvosként szerzett legalább 3–5 év szakmai tapasztalat, 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– gondozóvezetőként szerzett 1–3 év szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megtekinthetik; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; 

– érvényes MOK kártya másolata; 

– EEKH által kiadott érvényes működési kártya másolata. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 16. [a pályázat a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján elérhető 2014. június 13-tól–2014. július 16-ig]. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Titkárság nyújt, a 1/303-8115-ös 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat címére történő 
megküldésével (1084 Budapest, Auróra utca 22–28.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/19/2014 , valamint a beosztás 
megnevezését: tüdőgyógyász szakorvos. 

vagy 



– elektronikus úton Dr. Bakó Erika orvosigazgató részére a orvosigazgatosag@jeszrend.hu e-
mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: jogszabályban meghatározottak szerint. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 18. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.jeszrend.hu. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az állás betöltéséhez – 3 
hónapnál nem régebbi – erkölcsi bizonyítvány szükséges. 

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, 
megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázati anyagok az Intézmény Humánpolitikai Osztályán átvehetőek. Amennyiben a 
pályázatok kilencven napon belül nem kerülnek átvételre, azok a törvényi rendelkezés alapján 
megsemmisítésre kerülnek. 

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

*** 

Dombóvári Szent Lukács Kórház (7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.) pályázatot hirdet 
Sebészeti mátrix osztályvezető főorvos álláshely betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony; 

– 5 éves vezetői megbízás. 

Feladat: a 30 ágyas sebészeti mátrix osztály (15 ágy sebészet, 15 ágy traumatológia) szakmai 
vezetése, a fekvő- és járóbeteg szakellátás irányítása. 

Pályázati feltételek: 

– sebészeti és/vagy traumatológiai szakvizsga; 

– 10 éves szakmai gyakorlat; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen előélet. 

Előny: 

– sebészeti és traumatológiai szakképesítés; 



– egyéb szakképesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– tudományos tevékenység. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– az osztály vezetésére vonatkozó szakmai, vezetői elképzelések; 

– a végzettségre, szakképesítésre vonatkozó okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély és működési engedély másolata; 

– hozzájáruló nyilatkozat, hogy az elbírálásban részt vevők a pályázati anyagot 
megismerhessék, véleményezhessék és a személyes adatokat a pályázati eljárással 
összefüggésben kezelhessék. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

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

A pályázat elbírálása: a benyújtás határidejét követő 30 nap. 

A feladat ellátásának hatálybalépése: a pályázat eredményes elbírálását követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Dombóvári Szent Lukács Kórház 
főigazgatójának kell benyújtani személyesen vagy postai, illetőleg elektronikus úton (Dr. 
Kerekes László főigazgató – 7200 Dombóvár, Kórház utca 39–41.). Információ: 06 (74) 564-
084. E-mail: titkarsag@szlkorhaz.hu. 

*** 

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.) 
pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály rehabilitációs 
osztályvezető főorvos. 

Feladata: A Mozgásszervi Rehabilitációs osztályon a betegek gyógyításában történő 
részvétel, osztályvezetői feladatok ellátása 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 



– rehabilitációs szakvizsga; 

– MOK tagság igazolása; 

A pályázathoz csatolandó: 

– szakmai és személyi önéletrajz; 

– 10 éves rehabilitációs szakvizsga – 5 év feletti vezetői tapasztalat; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– diploma és szakvizsga bizonyítvány fénymásolata; 

– OONY-ba vételi igazolás; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagba a pályázatot elbíráló bizottság tagjai 
betekinthessenek. 

Juttatások, egyéb információk: a betölthető állással kapcsolatban részletes információ 
kérhető dr. Rácz Tibor orvosigazgatótól. (53/351-444). 

Az állás 2014. szeptember 1-jétől betölthető. 

A pályázat elbírálásának határideje változhat, a Szakmai Kollégium véleményezésétől 
függően. 

Pályázat benyújtása: postai úton és/vagy elektronikusan, 2014. július 18. napjáig. 

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.) – 
dr. Rácz Tibor orvosigazgató e-mail cím: nkvkorh@t-online.hu. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. pályázatot hirdet (1043 Budapest, Görgey Artúr u. 30.). 

nőgyógyász szakorvos 

ortopéd szakorvos 

reumatológus szakorvos 

pszichiáter szakorvos 

munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: 



– orvostudományi egyetem, szakirányú szakorvosi végzettség, érvényes működési engedély, 
igazolás OONY-ba vételről, kamarai tagságról, 3 hónapnál nem régebbi e.b. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– további szakképesítés, szakrendelőben szerzett tapasztalat. 

Foglalkoztatás jellege: teljes vagy rész munkaidő. 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnali kezdéssel 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Király Ferenc orvosigazgató nyújt 
a 06 (1) 3694-777/1695-ös telefonszámon. 

Önéletrajzát várjuk az orvosigazgato@ujpestiszakrendelo.hu e-mail címre vagy postai úton az 
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. címére (1043 Budapest, Görgey Artúr u. 30.). 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) főigazgatója 
pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre: 

Fekvőbeteg Osztályra: 

tüdőgyógyász, belgyógyász, gasztroenterológus, haematológus, fül-orr-gégész, 
gyerekgyógyász, neurológus, pszichiáter, sebész , traumatológus szakorvosok, vagy 
rezidensek részére. 



Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: 

radiológus, izotóp diagnosztikai szakvizsgával rendelkező szakorvos részére. 

Központi Laboratóriumunkban várjuk továbbá klinikai laboratóriumi szakvizsgával 
rendelkezők jelentkezését. 

A közeljövőben kialakításra kerülő Sürgősségi Osztályra: 

oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos, vagy olyan szakorvos részére, aki elhivatottságot 
érez a szakma elsajátítása iránt. 

Orvos szálláson garzonlakást biztosítunk. 

Valamennyi pályázathoz: 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő 
szakorvosi tevékenység végzése. 

A pályázatokra szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk szakvizsga előtt 
állókat is. 

A jelentkezéshez csatolandók: 

– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat; 

– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 

– kamarai tagság igazolása; 

– OONYI könyv másolata 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi) 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– előadások, publikációk listája, 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 10. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 15 napon belül. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 



A pályázati felhívás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján is megtekinthető 
2014. július 1-jétől. 

A pályázati anyagot az Orvos igazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, 
önéletrajzzal együtt) kérjük benyújtani. (2800. Tatabánya, Dózsa György út 77.) Telefon: 06 
(34) 515-470. 

A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”. 

Nógrád megye 

Pest megye 

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.) 
pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: Krónikus Belgyógyászati Osztály. 

belgyógyász szakorvos. 

Feladata: a Krónikus Belgyógyászati Osztályon a betegek gyógyításában történő részvétel. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– belgyógyász szakvizsga; 

– MOK tagság igazolása. 

A pályázathoz csatolandó: 

– szakmai és személyi önéletrajz; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– diploma és szakvizsga bizonyítvány fénymásolata; 

– OONY-ba vételi igazolás; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagba a pályázatot elbíráló bizottság tagjai 
betekinthessenek. 

Juttatások, egyéb információk: a betölthető állással kapcsolatban részletes információ 
kérhető dr. Rácz Tibor orvosigazgatótól. T.: 06 (53) 351-444. 

Az állás 2014. szeptember 1-jétől betölthető. 



Pályázat benyújtása: postai úton és/vagy elektronikusan 2014. július 18. napjáig, 
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.) – 
dr. Rácz Tibor orvosigazgató, e-mail cím: nkvkorh@t-online.hu. 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) az I. számú 
felnőtt fogászati körzet (9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18.) betöltésére fogorvosi állást 
hirdet. 

Vállalkozói formában, területi ellátási kötelezettséggel, praxisjog megszerzéssel. Igény esetén 
szolgálati lakás biztosított. Szakképesítésre vonatkozóan a 2000. évi II. törvény, a 4/2000. (II. 
25.) EüM rendelet, valamint a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai pályafutást is tartalmazó önéletrajz; 

– orvosi diplomát és szakirányú végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– egészségügyi alkalmasság, praxisjog megszerzésére jogosultság igazolása; 

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

Az elbírálás határideje a benyújtási határidő lejáratát követő 30 nap. 

Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető. 

A pályázatok benyújtása Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Huszár 
Gábor polgármester (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) részére. 

Felvilágosítás kérhető: Dr. Gábor Lászlótól a 06 (94) 553-021-es telefonszámon. 

Veszprém megye 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT 
ÁLLÁSOKRA 

Sárbogárd Város Önkormányzata [Cím: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2., telefon: 06 (25) 520-
260] pályázatot hirdet  



az V. számú védőnői körzet védőnői munkakörének betöltésére határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyban. 

Ellátandó feladatok: a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) EszCsM 
rendeletben meghatározott feladatok ellátása a kijelölt védőnői körzetben, valamint oktatási 
intézményben. 

A munkavégzés helye: 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 126. 

Munkakör betöltésének feltételei: 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély; 

– szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (védőnői szakon szerzett diploma). 

A pályázat benyújtásának feltételei: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány 
vagy annak másolata; 

– az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról 
kiadott munkáltatói igazolások másolata; 

– nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a jelölt pályázati anyagát, 
valamint arról, hogy a pályázatának az elbírálását zárt ülésen kéri-e. 

Illetmény és egyéb juttatások: bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján. 

A pályázat benyújtásának határideje, helye: 2014. július 25. 

A pályázatokat Sárbogárd Város polgármestere részére kell benyújtani. Cím: 7000 Sárbogárd, 
Hősök tere 2. 

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

Az állás betöltésének legkorábbi időpontja: 2014. szeptember 1. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján való publikálás kért dátuma: 2014. 
június 25. 

 


