
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

2015. EüK. 3. szám pályázati felhívás 

 (hatályos: 2015.02.06 - ) 

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 a Patológiai Osztályra osztályvezető főorvos beosztás 

ellátására, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló 

vezetői megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a Patológiai Osztályon az osztály szakmai 

munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltétel: 

– kórbonctan-kórszövettan szakvizsga; 

– cytopathológia szakvizsga; 

– egészségi alkalmasság; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– tudományos fokozat. 

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 Hivatal (KIH) honlapján 

történő 2015. február 12-ei 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 postai úton kell 

benyújtani. 

Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16. 

*** 

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. 

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 Hivatal (KIH) honlapján 

történő 2015. február 12-ei 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 postai úton kell 

benyújtani. Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16. 

*** 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, 

Szent István u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi 

Oktatókórház Északi pólusának Belgyógyászati osztálya osztályvezető főorvos munkakör 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich utca 

1. 

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

munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben 

meghatározott 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, belgyógyászat szakvizsga; 

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt a 06 (42) 599-

700/2119-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 

Nyíregyháza, Szent István utca 68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: 1/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető 

főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a 

jogát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi 

Hivatal (KIH) honlapján: 2015. január 15. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós árok 1–3.) a 

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

hirdet Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak orvos igazgatóság 

orvosigazgató (magasabb vezető) 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 Főigazgató közvetlen irányítása mellett a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített 

Kórházakban nyújtott orvosi és intézeti gyógyszerészi tevékenység felügyelete és 

összehangolása, ennek a keretében különösen a 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet 10. § 

(2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása a jogszabályokban és az intézmény 

Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröknek megfelelően. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján orvostudományi egyetemi végzettség, 

szakorvosi képesítés; 

– legalább 3 éves vezetői tapasztalat; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– egészségügyi (szak)menedzseri, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési 

szakon szerzett képesítés vagy 3 éven beüli megszerzése; 

– büntetlen előélet; 

– beleegyezés vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatására. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– angol és/vagy német nyelvből „C” típusú nyelvvizsga; 

– felhasználói szintű számítógépes ismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okmányok másolata, továbbképzések, 

publikációk összefoglaló jegyzéke; 

– érvényes működési nyilvántartási igazolás másolata, MOK tagságot igazoló dokumentumok 

másolata; 

– orvosigazgatói beosztásához kapcsolódó szakmai-stratégiai koncepciók, elképzelések; 

– 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 iratokat; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 20. 

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., Emberi Erőforrás Gazdálkodási Osztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 666-1/2015, valamint a beosztás megnevezését: 

orvosigazgató. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat visszavonásának jogát a Szent János 

Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak fenntartja, illetőleg azt eredménytelennek 

nyilváníthatja érvényes pályázatok beérkezése esetén is. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.gyemszi.hu – 2015. február 19. 

– www.janoskorhaz.hu – 2015. február 19. 

*** 

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós árok 1–3.) a 

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

hirdet Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Krónikus Belgyógyászat 

osztályvezető 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 

belgyógyász szakorvosi munkakörbe tartozó feladatok mellett ellátja a Krónikus 



Belgyógyászati 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, 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, belgyógyász szakorvos; 

– legalább 5 év belgyógyász szakorvosi gyakorlat; 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– krónikus fekvőbeteg osztályon szerzett szakorvosi tapasztalat; 

– angol és/vagy német nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsga; 

– felhasználói szintű számítógépes ismeretek. 

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 iratokat. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 20. 



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., Emberi Erőforrás Gazdálkodási Osztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 666-3/2015, valamint a beosztás megnevezését: 

osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 24. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.gyemszi.hu – 2015. február 19. 

– www.janoskorhaz.hu – 2015. február 19. 

*** 

Szent János Kórház és Észak-Budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós árok 1–3.) a 

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

hirdet Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak III. Belgyógyászat – 

Kardiológiai Osztály osztályvezető 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 

kardiológiai szakorvosi munkakörbe tartozó feladatok (járó- és fekvőbeteg szakellátás) mellett 

ellátja a III. Belgyógyászat- Kardiológiai 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, megtervezi a 

szakterület ügyeleti, készenléti rendjét. Megerősíti a területileg illetékes III. szintű 

kardiológiai centrummal való együttműködést (betegellátás, dolgozók szakmai 

továbbképzése, közös tudományos tevékenység). A kórház vezetésével és a társ-

belgyógyászatok vezetőivel együttműködve tiszta kardiológiai profilt alakít ki. A lehetőségek 

figyelembevételével megújítja a kardiológiai konziliáriusi és járóbeteg ellátást. A 

lehetségesen elérhető támogatások segítségével emeli az osztály színvonalát. Mindent elkövet 

a betegellátásból származó bevételen túl egyéb források felkutatására. 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, kardiológia szakvizsga; 

– legalább 10 éves kardiológiai szakorvosi gyakorlat; 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– PhD. /habilitált doktori fokozat; 

– angol és/vagy német nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsga; 

– gyógyszervizsgálatokban való jártasság; 

– GCP tanfolyam; 

– felhasználói szintű számítógépes ismeret; 

– pulmonológiai szakvizsga. 

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 iratokat 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 20. 

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., Emberi Erőforrás Gazdálkodási Osztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 



adatbázisban szereplő azonosító számot: 666-2/2015, valamint a beosztás megnevezését: 

osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 24. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.gyemszi.hu – 2015. február 19. 

– www.janoskorhaz.hu – 2015. február 19. 

*** 

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (1204 Budapest, Köves u 1.) főigazgatója 

pályázatot hirdet az Intézmény II. Belgyógyászat – Gasztroenterológiai Osztályán 

gasztroenterológus szakorvos munkakör betöltésére osztályvezető főorvos vezetői beosztással. 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves u. 1. 

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

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban a II. Belgyógyászat – Gasztroenterológiai 

Osztályon elvégzendő szakorvosi feladatokra szól. 

Vezetői feladatok: az osztályvezető feladata az önálló osztályként működő II. Belgyógyászat 

– Gasztroenterológiai Osztály irányítása, a mindennapi működés rendjének biztosítása. 

Az osztályvezető főorvos irányítja az osztályon folyó magas szintű gyógyító munkát az 

érvényben lévő jogszabályoknak, szakmai előírásoknak és belső szabályzatoknak 

megfelelően. Az osztályvezető felelős az általa irányított szervezeti egység dolgozóinak 

munkafegyelméért, a szakmai feladatok meghatározásáért, biztosítja a szakkonzíliumok 

működését, továbbá az osztály gyógyszer- és eszközellátását, valamint elősegíti orvosainak, 

pszichológusainak és szakdolgozóinak képzését, továbbképzését. 

A vezetői megbízás 1 éves határozott időtartamra szól. 

Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

illetve megállapodás alapján. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem – orvosi diploma; 

– belgyógyászati szakvizsga; 

– gasztroenterológiai szakvizsga; 



– endoscopos gyakorlat; 

– a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen előélet. 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– ERCP beavatkozás végzésében jártasság; 

– tudományos fokozat megléte, vagy 1 éven belüli megszerzése; 

– idegen nyelv ismerete; 

– egészségügyi menedzseri képesítés; 

– egészségügyi intézményben szerzett vezetői tapasztalat. 

Pályázatnak tartalmaznia kell: 

– osztályra épített részletes szakmai vezetési koncepció; 

– részletes fényképes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– diploma másolata; 

– szakvizsga bizonyítvány(ok); 

– orvosi alapnyilvántartás igazolás; 

– érvényes működési bizonyítvány; 

– MOK tagsági igazolás, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat büntetlen előéletről; 

– nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati 

dokumentációját a pályázatok elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik. 

A KIH honlapján való közzététel időpontja: 2015. január 10. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. február 16. 

A pályázat elbírálásának időpontja: 2015. március 9. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Orvosigazgatóság nyújt, a 289 

6270-es telefonszámon. 



A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: elektronikus úton az 

orvos@jahndelpest.hu e-mail címre, Dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató részére címezve. A 

pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük feltüntetni: Hivatkozási szám: 

1/2015/PÁ, Pozíció: „II. Belgyógyászat – Gasztroenterológiai Osztály – 1 fő 

gasztroenterológus szakorvos – osztályvezető főorvos vezetői megbízással”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az osztály bemutatása: az Orvosigazgatóval történt 

előzetes egyeztetés szerinti időpontban történik. Telefonszám: 289-6270, e-mail cím: 

orvos@jahndelpest.hu 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető. 

A hirdetmény közzétételi helye: 

– www.jahndelpest.hu; 

– www.kozigallas.gov.hu. 

*** 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki (3400 

Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.) Mezőkövesd Város Önkormányzat Rendelőintézete 

(Mezőkövesd, Mátyás király út 63.) intézményvezetői álláshely betöltésére (közalkalmazotti 

kinevezéssel, 5 évre szóló határozott idejű, magasabb vezetői megbízással). 

Ellátandó feladat: önálló költségvetési szervként működő intézmény vezetése, az alapító 

okiratban meghatározott alaptevékenység és egyéb kiegészítő tevékenység ellátásának 

biztosítása. A Rendelőintézet tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és 

ellenőrzése. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett képesítés; 

– a kinevezéskor legalább 5 éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlat; 

– a kinevezéskor legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázathoz csatolni szükséges: 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

– végzettséget igazoló okirat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát; 



– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató szakmai önéletrajzot; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját; 

– MOK tagságról szóló igazolást; 

– nyilatkozatát a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárulásról. 

A pályázat benyújtásának feltételei és határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő 

megjelenésétől (2015. február 9.) számított 30. nap. 

A pályázatot postai úton, Mezőkövesd Város polgármesterének címezve (3400 Mezőkövesd, 

Mátyás király út 112.), zárt borítékban kérjük megküldeni. Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot, valamint a munkakör megnevezését: 

„Rendelőintézet intézményvezető”. 

A pályázat elbírálásának rendje és határideje: a pályázati eljárás lefolytatása a Kjt. 

egészségügyi ágazatban történő végrehajtására kiadott 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3–

4. §-ában foglaltaknak megfelelően. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a 

pályázati határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés dönt. 

Az állás betöltésének ideje: 2015. április 1. 

A vezetői megbízás ideje: 2015. április 1-jétől – 2020. március 31-ig. 

Bérezés: Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni dr. Jakab Orsolya jegyzőnél lehet a 06 (49) 511 540-

es telefonszámon. 

*** 

A Mohácsi Kórház (7700 Mohács, Szepessy tér 7.) pályázatot hirdet Sürgősségi 

Osztályának osztályvezető főorvosi vezetői beosztása betöltésére. A Kjt. 20/B. § (2) 

bekezdése alapján csak az kaphat vezetői megbízást, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (jelen 

esetben szakorvosi munkakörbe) kinevezhető. 

A közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidőre, határozatlan időtartamra szól. 

A vezetői megbízás 5 éves határozott időre szól. 

Feladat: a sürgősségi szakorvosi munkakörbe tartozó feladatok (járó- és fekvőbeteg 

szakellátás) mellett ellátja a Sürgősségi Osztály osztályvezető főorvosi feladatait, így 

különösen 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 műszakbeosztását, 

folyamatosan ellenőrzi a szakterület dokumentációit, ellátja az osztály működéséhez 

szükséges humánpolitikai és egyéb szervezési feladatokat 



Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kjt.) illetve az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 

2003. évi LXXXIV. törvény szabályai, valamint a Kórház vezetőségével folytatott 

egyeztetések szerint kiemelt bérezés. 

Pályázati feltételek: 

- orvostudományi egyetemi végzettség; 

– sürgősségi orvostan/oxyológus szakvizsga; 

– legalább 5 év sürgősségi orvostan/oxyológus szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

– vezetői tapasztalat. 

A pályázathoz csatolandó: 

– önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai; 

– érvényes működési nyilvántartási kártya; 

– érvényes Magyar Orvosi Kamarai kártya; 

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

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2015. április 6. 

Pályázati benyújtásának határideje: 2015. február 28. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Kórház címére, 

Tompity Judit nevére történő megküldésével (7700 Mohács, Szepessy tér 7.) vagy e-mailben 

a minbiz@mohacskorhaz.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon illetve az e-mailben feltüntetni 

a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-13/2015, valamint a pályázat 

megnevezését: osztályvezető főorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-ában, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelelően. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 31. 



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Központi Személyügyi Portál – nki.gov.hu – 2015. február 1. 

– Mohácsi Kórház hivatalos honlapján – www.mohacskorhaz.hu. 

*** 

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11–13.) pályázatot 

hirdet, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretében szakorvosi munkakörben 

orvosigazgatói magasabb vezetői megbízás ellátására, öt évre szóló vezetői megbízással. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– szakorvosi képesítés, legalább 3 éves gyakorló orvosi tevékenység; 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett, vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési 

szakon szerzett képesítés,vagy nyilatkozat ennek  

5 éven belüli megszerzésére; 

– legalább 3 év vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

Pályázat tartalma: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– vezetői szakmai koncepció vázlata; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja 

megismerheti. 

Egyéb információk: 

Illetmény a Kjt. szerint. 

A pályázat beérkezésének határideje 2015. március 2. 

Pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 26. 

Az állás betölthető: 2015. április 1. 



KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 10. 

Pályázat benyújtása Nagyné Kántor Judit főigazgatónak címezve 3580 Tiszaújváros, Bethlen 

Gábor út 11–13. , vagy személyesen Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11–13. 2. emelet 

titkárságon. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatlap azonosító számát: 505/9/2015, 

valamint a beosztás megnevezését: orvosigazgató. 

*** 

Jávorszky Ödön Kórház főigazgatója (2600 Vác, Argenti Döme tér 1 –3.) pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: Fül-orr-gégészet, osztályvezető főorvos. 

Pályázati feltételek: 

– szakirányú szakképesítés, fül-orr-gégészet; 

– vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkásság; 

– felhasználói szintű informatikai rendszerismeret; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– egyetemi diploma hiteles másolata; 

– szakképesíté(ek) hiteles másolata; 

– pályázati kérelem; 

– tudományos tevékenység jegyzéke; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– OONY-ba történt felvétel igazolása; 

– megpályázott állással kapcsolatos szakmai és vezetői koncepció; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők 

megismerhessék. 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

A KÖZIGÁLLÁS honlapon való megjelenés időpontja: 2015. január 22. 



A pályázat benyújtásának határideje. 2015. február 16. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 25. 

Az állás betölthetőségének időpontja: 2015. március 1. 

Bér: Kjt., valamint megállapodás szerint. 

A pályázat benyújtása: Sámoly György főigazgatóhoz (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.). 

T.: (27) 620-602. 

*** 

Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) főigazgatója pályázati felhívása. 

A munkahely és a munkakör megjelölése: Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi 

állás (Sümegi Telephely). 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, belgyógyász szakvizsga; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság; 

– legalább 5 éves belgyógyász szakorvosi gyakorlat. 

Előny: 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat; 

– 5 évnél több vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegen nyelv ismerete. 

Iratok benyújtása: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagsági igazolás 

másolata; 



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

benyújtható; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

Juttatások, egyéb információk: 

Bérezés: Kjt. szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 31. 

A pályázat megjelenése a KÖZIGÁLLÁS honlapon: 2015. január 27-én. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 2. 

A pályázat benyújtása: Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére. 

*** 

Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) főigazgatója pályázati felhívása. 

A munkahely és a munkakör megjelölése: Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi 

állás. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, belgyógyász szakvizsga; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság; 

– legalább 5 éves belgyógyász szakorvosi gyakorlat. 

Előny: 

– gasztroenterológusi szakképesítés, jártasság a szakterület invazív eljárásaiban; 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat; 

– 5 évnél több vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegen nyelv ismerete. 

Iratok benyújtása: 

– részletes szakmai önéletrajz; 



– motivációs levél; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagsági igazolás 

másolata; 

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

benyújtható; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

Juttatások, egyéb információk: 

Bérezés: Kjt. szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 31. 

A pályázat megjelenése a KÖZIGÁLLÁS honlapon: 2015. január 27-én. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 29. 

A pályázat benyújtása: Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére 

*** 

Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) főigazgatója pályázati felhívása. 

A munkahely és a munkakör megjelölése: Sürgősségi Betegellátó Osztály osztályvezető 

főorvosi állás. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi egyetem, oxiológiai vagy aneszteziológiai szakvizsga; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság; 

– legalább 5 éves belgyógyász szakorvosi gyakorlat. 

Előny: 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat; 

– sürgősségi orvostan szakvizsga; 



– 5 évnél több vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegen nyelv ismerete. 

Iratok benyújtása: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata, 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagsági igazolás 

másolata; 

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

benyújtható; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

Juttatások, egyéb információk: 

Bérezés: Kjt. szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 31. 

A pályázat megjelenése a KÖZIGÁLLÁS honlapon: 2015. január 27-én. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 2. 

A pályázat benyújtása: Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 



Sáta Község Önkormányzata (3659 Sáta, Széchenyi út 19.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi  

XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet háziorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3659 Sáta, Széchenyi u. 23. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás 

területi ellátási kötelezettséggel. Hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti 

szolgáltatásban való részvétel. Közalkalmazotti vagy vállalkozói jogviszony keretében 

(megállapodás szerint). 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés; 

– alap szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– „B” kategóriás jogosítvány; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésében szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

– pályázó nyilatkozata, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyezik és nem kéri a zárt ülés 

tartását. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2015. március 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 25. 



A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szalmás Zsoltné polgármester nyújt, a 

(48) 438-001-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Sáta Község Önkormányzata címére történő megküldésével 

(3659 Sáta, Széchenyi u. 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot 4/2015., valamint a munkakör megnevezését: „háziorvos”. 

– személyesen: Szalmás Zsoltné polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3659 Sáta, 

Széchenyi u. 19. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Képviselő-testületi ülésen. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– www.sata.hu. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: önkormányzati bérlakás 

biztosított. 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Enying város Önkormányzata pályázatot hirdet betöltetlen, jelenleg helyettesítéssel ellátott 

házi gyermekorvosi körzetben házi gyermekorvosi állás betöltésére. 

Pályázatot meghirdető szerv neve, címe: Enying város Önkormányzata, 8130 Enying, 

Kossuth Lajos utca 26. 

Munkakör megnevezése: házi gyermekorvos közalkalmazotti jogviszonyban történő 

ellátása, működtetése, területi ellátási kötelezettséggel, iskola-egészségügyi és ifjúság-

egészségügyi ellátásban való részvétellel, központi ügyeletben való részvételi 

kötelezettséggel. Az I. számú házi gyermekorvosi körzet jelenleg 503 fő (0–14 éves korig) 

ellátandó lakossági létszámmal rendelkezik. 

A meghirdetett gyermekorvosi körzet praxisjoga a jelenlegi, fennálló állapot szerint 

térítésmentesen megszerezhető. 

Munkavégzés helye: Enyingi Rendelőintézet 8130 Enying, Szabadság tér 16., valamint 

balatonbozsoki orvosi rendelő, 8131 Enying, Fő utca 63. 

Pályázati feltételek: az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 

végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi 

gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt 

feltételek megléte. 



A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumokat (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve 

társas vállalkozás esetén az alapító okirat (alapszabály) és a cégbírósági bejegyzést igazoló 

okirat hiteles másolata; 

– nyilatkozat annak érdekében, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatát, pályázati anyagát 

az elbírálásában részt vevők megismerhetik; 

– egészségügyi alkalmassági igazolás; 

– hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei 

fennállnak; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását nyilvános, illetve zárt ülésen kéri. 

Juttatás: közalkalmazotti jogviszony esetén, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, a vonatkozó végrehajtási rendeletek és a Képviselő-testület egyedi döntése 

szerint. Gazdálkodó szervezeti vagy magánorvosi formában történő ellátás esetén a feladatot 

ellátó köt finanszírozási szerződést az OEP-pel. 

A pályázat benyújtásának módja és határideje: a pályázatokat 2015. március 31. napjáig, 

postai úton, írásban kell benyújtani Enying Város Önkormányzatának címére (8130 Enying, 

Kossuth Lajos utca 26.), Viplak Tibor polgármesternek címezve. A borítékon feltüntetendő: 

„Házi gyermekorvosi pályázat”. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. 

Komáromi Eszter aljegyző ad, a 06 (22) 372-661-es telefonszámon vagy az 

aljegyjo.pmhiv@enying.eu elektronikus elérhetőségen. 

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

A feladatellátás (megbízás) kezdete és időtartama: az állás az elbírálást követően, a 

vonatkozó működési és egyéb engedély(ek)ről szóló hatósági döntés(ek) jogerőre 

emelkedésével, a szükséges engedélyezési eljárást követően azonnal betölthető; az 

önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre, de legalább 5 évre szóló feladat-

ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítik. 

Egyéb információk: a Fejér megyei Enying település Siófoktól 20 km-re található, a házi 

gyermekorvosi körzetben a feladatellátást jelenleg helyettesítő orvossal biztosítja az 

önkormányzat. Az önkormányzat szükség esetén az orvos lakhatásának megoldásához 

segítséget nyújt. 

A praxis feladat-ellátási szerződéssel is betölthető. Ezzel kapcsolatban további információt a 

fent említett telefonszámon kérhet. 



A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet (3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) pályázatot 

hirdet szülész-nőgyógyász szakorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Heves megye, 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a fekvőbeteg osztály és a hozzá integrált 

járóbeteg ellátás profiljába tartozó szakorvosi feladatok ellátása. 

Munkabér és juttatások: a munkabér és a juttatások megállapítására a Kjt. 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései, illetve egyéni megbeszélés alapján kerül sor. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi egyetem; 

– szakirányú szakvizsga; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: tudományos munkában való jártasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma; 

– szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– érvényes működési engedély; 

– kamarai tagságot igazoló dokumentum; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Rosta Ildikó orvosigazgató, vagy 

Dr. Zámbó László stratégiai igazgató nyújt, a 06 (37) 341-033/101-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az Albert Schweitzer Kórház címére történő megküldésével 

(3000 Hatvan, Balassi  

Bálint u. 16.). 

vagy 

– elektronikus úton a korhaz@askhatvan.hu e-mail címen keresztül 

vagy 

– személyesen: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16., a humánpolitikai irodában 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 10. 

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

*** 

Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet (3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) pályázatot 

hirdet neurológus szakorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Heves megye, 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a fekvőbeteg osztály és a hozzá integrált 

járóbeteg ellátás profiljába tartozó szakorvosi feladatok ellátása. 

Munkabér és juttatások: a munkabér és a juttatások megállapítására a Kjt. 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései, illetve egyéni megbeszélés alapján kerül sor. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi egyetem; 

– szakirányú szakvizsga; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 



– tudományos munkában való jártasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma; 

– szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– érvényes működési engedély; 

– kamarai tagságot igazoló dokumentum; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Rosta Ildikó orvosigazgató, vagy 

Dr. Zámbó László stratégiai igazgató nyújt, a (37) 341-033/101-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az Albert Schweitzer Kórház címére történő megküldésével 

(3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) 

vagy 

– elektronikus úton a korhaz@askhatvan.hu e-mail címen keresztül 

vagy 

– személyesen: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16. humánpolitikai irodában 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 10. 

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

*** 

Sarud Község Önkormányzata (3386 Sarud, Kossuth út 93.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Sarud község védőnői 

körzetében megüresedett védőnői munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 



A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok: a területi védőnői és 

az iskola- egészségügyhöz kapcsolódó védőnői feladatok ellátása Sarud község közigazgatási 

területén. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, védőnő; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség. 

A munkavégzés helye: 3386 Sarud, Munkácsy út 2. 

A munkakör betöltéséhez előnyt jelent: 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– védőnői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat. 

Egyéb előny a munkakör betöltéséhez: 

– pályakezdő. 

A jelentkezéshez mellékelni kell: 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– a szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolatát; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2015. április 1-jétől tölthető be. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre 

szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő 

kikötésével. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 16. 



A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Sarud Község polgármesteréhez kell 

benyújtani (székhelye: 3386 Sarud, Kossuth út 93.). 

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ Szabó Lászlóné jegyzőtől kérhető a (36) 553-

041-es telefonszámon. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 26. 

A pályázat benyújtási határidejét követő soron következő képviselő-testületi ülés. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) 

honlapján, Sarudi Híradó 2015. február-március havi számaiban. 

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

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Batthyány Kázmér Szakkórház (2870 Kisbér, Iskola u. 11.) intézményvezetője pályázatot 

hirdet szakorvosi álláshelyekre az alábbi területekre: 

Fekvőbeteg osztályokra: 

Gasztroentreológiai Rehabilitációs osztály: belgyógyász, gasztroenterológus 

Mozgásszervi Rehabilitációs osztály: rehabilitációs szakvizsgával (mozgásszervi vagy orvosi 

rehabilitáció) rendelkező szakorvos (neurológus, belgyógyász, reumatológus, traumatológus) 

vagy FMRO rezidens, szakorvos 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Járóbeteg szakellátásban: 

kardiológus, fül-orr-gégész, szemész, általános sebész szakorvosok. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő. 

A fekvőbeteg osztályokra szívesen fogadunk szakvizsga előtt állókat is. 

Szolgálati lakás biztosítása bizonyos feltételek mellett megoldható. 

Jelentkezéshez csatolandók: 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat; 

– kamarai tagság igazolása; 



– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Iskola u. 11. 

A munkakörbe tartozó feladatok: szakirányú képesítésnek megfelelő szakorvosi 

tevékenység a munkaköri leírásban foglaltak alapján. 

Illetmény és juttatások: a hatályos jogszabályok alapján történik (Kjt., illetve megállapodás 

alapján). 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázat elbírálását követően 

azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton a Batthyány Kázmér Szakkórház címére 

(2870 Kisbér, Iskola u. 11.) vagy elektronikus úton az igazgato@kisberkorhaz.hu e-mail 

címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: szóbeli meghallgatás után a munkáltatói jogkör 

gyakorlója dönt. 

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt nyújt: dr. Urbán Edina főigazgató 

főorvos, igazgato@kisberkorhaz.hu, titkarsag@kisberkorhaz.hu, tel.: +36 (20) 292-4573. 

*** 

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) főigazgatója 

pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre: 

Fekvőbeteg Osztályra: 

belgyógyász, fül-orr-gégész, gasztroenterológus, neurológus, pszichiáter, sebész, idegsebész, 

infektológus, tüdőgyógyász szakorvosok részére. 

Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: 

radiológus 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. 



Az idegsebész és infektológus szakorvos munkakörbe várjuk egyéb jogviszonyban 

foglalkoztatott szakorvosok jelentkezését is (pl. vállalkozó, megbízásos jogviszony, 

szabadfoglalkozású jogviszony). 

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 és rezidenseket 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: 2015. február 28. 

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 

2015. február 1-jétől. 

A pályázati anyagot az Orvos igazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, 

önéletrajzzal együtt) kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: (34) 

515-470. 

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



Nógrád megye 

Pest megye 

Nagykőrös Város Önkormányzat (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázati felhívása. 

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 történt 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 tölthető be; 

– a pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel, Dr. 

Czira Szabolcs polgármester, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.; 

– felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda vezetőjétől a 06 (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 

Horvátzsidány Községi Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel 

működő vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak vállalkozási / vagy 

közalkalmazotti formában történő ellátására. 

Ellátandó lakosságszám: 1700 fő 

Ellátandó települések száma: Horvátzsidány, Peresznye, Ólmod és Kiszsidány települések. 

A munkakörbe tartozó feladatok: 

– Horvátzsidány, Peresznye, Ólmod és Kiszsidány községek vegyes (felnőtt-gyermek), 

területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzete háziorvosi feladatainak ellátása a 

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

rendeletben meghatározottak szerint valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételekkel. 

– Horvátzsidány illetékességi területén működő köznevelési intézményekben iskola-orvosi 

feladatok ellátása. 

– Kötelező részvétel a központi ügyeletben. 

A feladat ellátásának módja: vállalkozás keretében, a működtető önkormányzatokkal kötött 

feladat-ellátási szerződéssel. 



Közalkalmazotti jogviszonyban Horvátzsidány község Önkormányzatával. 

Praxisjog: A praxisjog térítésmentesen megszerezhető. 

Pályázati feltételek: 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és az annak végrehajtásáról 

szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet; 

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

rendelet, 

– az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek 

biztosítása, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– igazolás működési nyilvántartásba vételéről; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata; 

– igazolás a működtetési jog megszerzési feltételnek fennállásáról; 

– egészségügyi alkalmasság igazolása; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– MOK tagság igazolása; 

– vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve alapító 

okirat, cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata); 

– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély 

kiadásához szükséges feltételeket teljesíti; 

– pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri. 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak Horvátzsidány Közös Önkormányzati Hivatal címére történő 

megküldésével (9733 Horvátzsidány, Csepregi u. 4.), 



vagy 

– személyesen munkanapokon a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatalban átvételi 

elismervény ellenében. 

Mindkét esetben zárt borítékba kérjük elhelyezni a pályázatot, és a borítékon kérjük 

feltüntetni a pályázati kiírás megnevezését: „Háziorvosi pályázat vegyes körzet”. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat benyújtását követő hónap 1. napja. 

Leírás/Megjegyzések: 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Krizmanich István Horvátzsidány 

község polgármestere ad  

a 06 (30) 498-0499-es telefonszámon. 

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos. 

A pályázat benyújtását követő első képviselő-testületi üléseken. 

A pályázati kiírással kapcsolatos egyéb információk: 

– A nyertes pályázóval az önkormányzatok határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést 

létesítenek. 

– A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi 

szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 

szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint az egészségügyi szolgáltatónak az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés 

alapján történik. 

– A feladatellátás helye: Vas megye – Horvátzsidány Egészségház, Csepregi u. 4.; Peresznye 

IKSZT (orvosi rendelő), Peresznye, Hunyadi u. 2.; Ólmod Községháza (orvosi rendelő), Fő u. 

25. Központi ügyelet feladatellátás helye: Kőszeg Város és Térsége Társulás, székhely: 

Kőszeg. 

*** 

Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) az I. számú 

gyermek háziorvosi körzet (Szentgotthárd, Rákóczi út 5.) betöltésére háziorvosi állást hirdet. 

Feltétel: 

Vállalkozói formában, területi ellátási kötelezettséggel, központi ügyeletben való részvétellel, 

praxisjog megszerzéssel. Igény esetén szolgálati lakás biztosított. 

A gyermek háziorvosi körzet kártyaszáma:707. Szakképesítésre vonatkozóan a 2000. évi II. 

törvényben, a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint a 313/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendeletben előírt feltételek megléte. 



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. 

Határidő: a megjelenéstől számított 30 naptári nap. Az elbírálás a határidő lejáratát követő 30 

nap. Az állás az elbírálást követően betölthető. 

A pályázatok benyújtása Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Huszár 

Gábor polgármester  

(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) részére. Felvilágosítás: Dr. Gábor László 06 (94) 

553-021. 

Veszprém megye 

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás (8330 Sümeg, Béke tér 7.) központi hétvégi és 

hétközi háziorvosi ügyelet ellátására egészségügyi szolgáltatókat keres Sümeg és térsége 

területre. 

Feladat: Sümeg és térsége közigazgatási területén működő háziorvosi körzetekhez tartozó 

lakosság területi ellátási kötelezettség nélküli hétvégi és hétközi ügyeleti ellátása. 

Szerződés jellege: személyes közreműködői szerződés. 

Feltétel: a feladatot ellátó orvos megfelel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (9) bekezdésében foglalt 

feltételeknek. 

Ellátandó terület: Bazsi, Bodorfa, Csabrendek, Dabronc, Gógánfa, Gyepükaján, Hetyefő, 

Hosztót, Káptalanfa, Megyer, Nemeshany, Rigács, Sümeg, Sümegprága, Szentimrefalva, 

Ukk, Veszprémgalsa, Zalaerdőd, Zalagyömörő, Zalameggyes és Zalaszegvár közigazgatási 

területe. 

A feladat ellátásnak kezdő időpontja: az ajánlat elbírálását követően azonnal. 

Jelentkezési határidő: folyamatos. 

Jelentkezés módja: postai úton, Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás, Turcsi József elnök. 

Székhely: 8330 Sümeg, Deák F. u. 6. 

Zala megye 

 


