
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra  

hatályos: 2016.10.12 - 

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.) főigazgatója 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 feltételek: 

– 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 való 

megjelenéstől (2016. szeptember 26.) 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 pályázati anyagokat Szent Imre Egyetemi Oktatókórház címére (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.), 

Prof. Dr. Bedros J. Róbert főigazgató részére kell postai úton benyújtani. 

*** 

Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató 

Kórháza (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.) pályázati felhívása. 

A munkavégzés helye: Kalocsai Szent Kereszt Tagkórháza (6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34–36. Pf.: 

62.). 



Munkakör megnevezése: sebészeti és traumatológiai osztály, osztályvezető főorvos. 

Vezetői megbízását a főigazgató adja, és a munkáltatói jogkört, mint egyszemélyi felelős vezető 

gyakorolja felette. 

Feladata: sebészeti és traumatológiai osztály vezetése, szakmai irányítása. A fekvőbeteg-szakellátás 

orvos szakmai feltételeinek biztosítása. Munkáltatói feladatok végzése, szakmai és közösségi munka 

feltételeinek biztosítása, jó interdisciplinális kapcsolatok kialakítása. 

Pályázati feltételek: 

Képesítési követelmények: 

– orvostudományi egyetem; 

– sebészeti szakképesítés. 

Egyéb követelmények: 

– többéves szakmai gyakorlat; 

– rendszeres szakmai továbbképzés; 

– vezetés területén szerzett gyakorlat (ideértve: részleg, csoport, szakambulancia, szakrendelés vagy 

önálló szakmai profil irányítása, koordinálása); 

– tudományos tevékenység; 

– egészségügyi menedzseri ismeretek, illetve annak megszerzésére irányuló képzésben való 

részvétel; 

– nyelvismeret; 

– büntetlen előélet. 

Pályázat tartalmi követelményei: 

– személyi és foglalkozási adatok; 

– részletes szakmai élet bemutatása; 

– az osztály vezetésére, a szakmai munka irányítására vonatkozó elképzelései; 

– az osztályra vonatkozó személyi és tárgyi feltételek meghatározása; 

– tudományos munkák jegyzéke; 

– működési bizonyítvány, referenciák; 

– diploma- és szakorvosi bizonyítványmásolatok; 

– szakmai továbbképzésről szóló igazolások; 



– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– működési nyilvántartásba felvétel igazolása; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bizottságok véleményezzék és 

megismerjék. 

A „KÖZIGÁLLÁS” honlapon való publikálás dátuma: 2016. szeptember 19. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 15. 

Pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31. 

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be. 

Bér: megegyezés tárgyát képezi. 

A munkakör betöltésének időpontja: a pályázati eljárás lefolytatását követően. 

A pályázati eljárás lefolytatása a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján történik. 

A pályázattal kapcsolatban további információt dr. Svébis Mihály főigazgató ad a 06 (76) 516-727-es 

telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának a címe: Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános 

Orvostudományi Kar Oktató Kórháza (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.). 

*** 

A Mátrai Gyógyintézet Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Oktató Kórháza 

(3233 Mátraháza) főigazgatója pályázatot hirdet határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban az 

alábbi állások betöltésére: 

pulmonológus szakorvos 

Feladata: munkaköri leírás alapján a szakorvosi végzettségének megfelelő gyógyító munka végzése, 

aktív részvétel a pulmonológiai team munkájában. 

Illetmény: kiemelt bérezés. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma megléte; 

– tüdőgyógyász-szakvizsga megléte; 

– érvényes MOK-tagság; 

– OONY-ba történt felvétel; 

– magyar nyelvtudás; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 



A pályázat elbírálásánál előny: 

– „Orvosi rehabilitáció pulmonológia területén” szakvizsga megléte vagy szakvizsga előtti állapot. 

Csatolandó dokumentumok: 

– OONY-ba történt felvétel és a MOK-tagság igazolása; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata, pl. egyetemi diploma, szakvizsgaoklevél, az előnynél 

hivatkozott szakvizsga előtti állapot igazolása (egyszerű másolatokban), szakmai önéletrajz. 

Pályázati határidő: 2016. november 7. 

általános orvos 

Feladatai: az intézet gyógyító munkájában való részvétel, a munkaköri leírásban foglaltak alapján a 

kijelölt betegellátó osztályon orvosi tevékenység végzése. Aktív részvétel a pulmonológiai, a 

bronchológiai, valamint az intervenciós bronchológiai team munkájában. 

Illetmény: kiemelt bérezés. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma megléte; 

– MOK-tagság, felvétel az orvosok országos nyilvántartásába; 

– magyar nyelvtudás; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– az állásra pályázhatnak friss diplomás orvosok is, akik a tüdőgyógyászat iránt érdeklődnek és 

vállalják intézetünkben a rezidensképzést, vagy már rezidensképzésben vesznek részt és intézetünk 

munkatársaként kívánják a rezidensképzést befejezni. Intézetünk a pulmonológus szakorvosképzést 

és a szakvizsga megszerzését támogatja. 

Csatolandó dokumentumok: 

– OONY-ba történt felvétel és a MOK-tagság igazolása; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata, pl. egyetemi diploma (egyszerű másolatban), szakmai 

önéletrajz. 

Pályázati határidő: 2016. november 7. 

Mindkét pályázatra vonatkozó tudnivalók: 

Pályázatok leadásának módja: 

Levélben: 3233 Mátraháza, Mátrai Gyógyintézet, hrsz. 7151. A borítékra kérjük ráírni: „Orvosi 

álláspályázat”. 



Személyesen: Dr. Urbán László PhD. főigazgató részére, Mátraháza, Mátrai Gyógyintézet, 

adminisztrációs épület. 

Egyéb információk: a munkakörök az elbírálást követően, 90 napos próbaidő kikötésével azonnal 

betölthetőek. Igény esetén szolgálati elhelyezést vagy szolgálati lakást biztosítunk. 

A pályázathoz csatolni kell nyilatkozatot a büntetlen előéletről (a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítványt felvétel esetén kell benyújtani), beleegyező nyilatkozatot, hogy a pályázat elbírálásában 

részt vevők a teljes pályázati anyagot megismerjék és a pályázat elbírálásához felhasználják. 

A munkakörökkel kapcsolatos további információt Dr. Urbán László PhD. főigazgató nyújt 

munkanapokon 9–14 óra között a 06 (37) 574-505-ös telefonszámon. 

A pályázatokkal kapcsolatban bővebb és irányadó adatok a kozigallas.hu honlapon (2016. október 1-

jétől) találhatók. 

*** 

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

út 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház nyíregyházi 

tagkórházának felnőtt infektológiai osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

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

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 

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: 

– középfokú képesítés, középfokú egészségügyi végzettség; 

– fekvőbeteg-ellátásban szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– legalább öt év feletti 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 legkorábban 2016. december 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10. 

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. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 312/2016., valamint a munkakör megnevezését: 

osztályvezető ápoló. 

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: 2016. november 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. szeptember 30. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

A Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárda, Árpád u. 26.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Felső-Szabolcsi Kórház ápolási igazgató 

(magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól. 



A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Árpád út 26. 

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

szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé váló 

intézkedések megtétele. Az irányítása alá tartozó munkatársak szakmai továbbfejlődésének 

biztosítása céljából az ápolás szakma területén a folyamatos képzés, továbbképzés tervezése, 

szervezése és ellenőrzése. Költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás 

területén. Az osztályok ápolási tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő 

ellenőrzése, a dokumentációs rend felügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására. Biztosítja a 

szakmai munka ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a mindenkor érvényben levő 

minimum rendelet figyelembevételével. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló végzettség, és okleveles egészségügyi menedzseri végzettség; 

– ágy melletti, ápolói, 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– 3 év feletti vezetői tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügy kontrolling-rendszerének 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 az ápolási terület 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: 2016. október 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csik Bernadett nyújt, a 066 (45) 502-115-ös 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Felső-Szabolcsi Kórház címére 

történő megküldésével (4600 Kisvárda, Árpád út 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 161/2016., valamint a munkakör megnevezését: „Ápolási 

Igazgató”. 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a Felső-

Szabolcsi Kórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30. 

A KÖZIGÁLLÁS honlapon való közzététel időpontja 2016. szeptember 25. 

*** 

Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatója (8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2–8.) a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az 

intézmény tüdőgondozó intézet vezető főorvos beosztás ellátására. 

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

szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, a jogszabályi 

előírásoknak és a területi ellátási kötelezettségnek megfelelő működtetése. Feladatait munkaköri 

leírása tartalmazza, azokat szakmai protokollok, módszertani útmutatók alapján látja el. Gyakorolja 

mindazon vezetői jogokat, melyeket az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a 

vonatkozó jogszabályok biztosítanak számára. 

A kinevezés határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban tüdőgyógyász 

szakorvosi munkakörre és 5 évig terjedő határozott idejű vezetői megbízásra szól. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szabályai alapján, megegyezés szerint kerül sor. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem; 

– tüdőgyógyász szakorvosi szakképesítés; 

– tüdőgyógyászat területén legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– büntetlen előélet; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások). 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– vezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– személyes adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és 

szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, érvényes működési nyilvántartás igazolása, MOK 

tagsági igazolás, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, vezetésre vonatkozó szakmai koncepció, 



nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Brünner Szilveszter főigazgató nyújt, a 06 

(93) 502-092-es telefonszámon. 

A pályázatokat postai úton, a Kanizsai Dorottya Kórház, Dr. Brünner Szilveszter főigazgató (8800 

Nagykanizsa, Szekeres József út 2–8.) címére kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KDK 1343-2/2016., valamint a munkakör 

megnevezését: „vezető főorvos”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a 

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30. 

A meghirdetett munkakör a pályázat elbírálása és a szakmai kollégium véleményezése után tölthető 

be. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete (1145 Budapest, 

Pétervárad utca 2.) pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony 

keretében betöltendő felnőtt háziorvosi tevékenységre. 

Munkakör és munkahely megnevezése: a 22. számú háziorvosi körzethez tartozó felnőtt lakosság 

ellátása 1147 Budapest, Hermina út 7. alatti rendelőben. 

Pályázati feltételek: 

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

szerinti képesítés és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte; 

– büntetlen előélet. 

Pályázathoz mellékelni kell: 

– végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolatát, 



– részletes személyi és szakmai önéletrajzot, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

– Magyar Orvosi Kamara tagságáról szóló igazolást, 

– Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal népegészségügyi osztályának (1148 

Budapest, Bánki Donát park 12/F) határozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázó a praxisengedély 

megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik; 

– a pályázó hozzájárulását arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők és közreműködők a pályázati 

anyagot megismerhetik, 

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy részlegesen korlátozó 

gondnokság alatt. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30. nap. 

Elbírálási határidő: a pályázat benyújtásának határidejét követő, munkaterv szerinti képviselő-

testületi ülés. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban, Rozgonyi Zoltán alpolgármesternek 

címezve, postai úton (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy személyesen Budapest Főváros XIV. 

Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán keresztül lehet benyújtani. 

Egyéb információk: 

– a nyertes pályázó a praxist térítésmentesen szerzi meg; 

– az állás a képviselő-testület általi elbírálást és az ügyviteli eljárások lefolytatását követően tölthető 

be; 

– további információ kérhető: Novák Dóra intézményi referens, telefonszáma: 872-9351. 

*** 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete (1145 Budapest, 

Pétervárad utca 2.) pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony 

keretében betöltendő felnőtt háziorvosi tevékenységre. 

Munkakör és munkahely megnevezése: 

Az 58. számú háziorvosi körzethez tartozó felnőtt lakosság ellátása 1145 Budapest, Torontál utca 49. 

alatti rendelőben. 

Pályázati feltételek: 

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

szerinti képesítés és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte; 

– büntetlen előélet. 



Pályázathoz mellékelni kell: 

– végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolatát; 

– részletes személyi és szakmai önéletrajzot; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

– Magyar Orvosi Kamara tagságáról szóló igazolást; 

– Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal népegészségügyi osztályának (1148 

Budapest, Bánki Donát park 12/F) határozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázó a praxisengedély 

megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik; 

– a pályázó hozzájárulását arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők és közreműködők a pályázati 

anyagot megismerhetik; 

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy részlegesen korlátozó 

gondnokság alatt. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30. nap. 

Elbírálási határidő: a pályázat benyújtásának határidejét követő, munkaterv szerinti képviselő-

testületi ülés. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban, Rozgonyi Zoltán alpolgármesternek 

címezve, postai úton (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy személyesen Budapest Főváros XIV. 

Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán keresztül lehet benyújtani. 

Egyéb információk: 

– a nyertes pályázó a praxist térítésmentesen szerzi meg, 

– az állás a képviselő-testület általi elbírálást és az ügyviteli eljárások lefolytatását követően 2017. 

január 1-jétől tölthető be, 

– további információ kérhető: Novák Dóra intézményi referens, telefonszáma: 872-9351. 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 



Mosonszolnok és Újrónafő Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a Mosonszolnok és 

Újrónafő községek közigazgatási területét lefedő vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak 

ellátása álláshelyét a következő feltételekkel hirdeti meg: 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi feladatellátási szerződés alapján. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkakörben. 

A munkavégzés helye: Mosonszolnok és Újrónafő községek vegyes háziorvosi körzete. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: területi ellátási kötelezettséggel vegyes (felnőtt és 

gyermek) háziorvosi feladatok ellátása egyéni vállalkozói formában, vagy gazdasági társaság 

tagjaként, vagy az önkormányzatokkal köz-, vagy egyéb alkalmazotti jogviszonyban, a háziorvosi 

ügyeleti rendszerben való részvétellel. 

Juttatások: 

– a háziorvosi feladatokra a MEP-től kapott támogatás; 

– az önkormányzatok az egészségügyi szolgáltató részére ingyenesen biztosítják a feladatellátáshoz 

szükséges és a feladat-ellátás helyszínét biztosító orvosi rendelőt; 

– az önkormányzat az adott évre vonatkozó költségvetés ismeretében, a lehetőségekhez mérten, a 

tárgyév elején dönt az egészségügyi szolgáltató támogatásáról. 

Pályázati feltételek: 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, az 

egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 

eljárásról szóló 96/2003. (V. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte; 

– a praxisengedélyhez szükséges, jogszabályokban előírt feltételek igazolása; 

– büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– jogszabályban meghatározott iskolai végzettség, diploma másolata; 

– képesítést igazoló okiratok másolata; 

– szakmai önéletrajz; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata; 

– működési nyilvántartási igazolvány másolata; 



– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati 

anyagot megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a szükséges engedélyezési 

eljárást követően tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 21. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen, zárt borítékban Mosonszolnok 

Község Önkormányzata címére (9245 Mosonszolnok, Fő u. 44.), vagy e-mailben: a 

mosonszolnok@mosonszolnok.hu címre. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Török Sándor Mosonszolnok község 

polgármestere a 06-96-566-017 vezetékes, vagy a 06 (20) 340-5138 mobilszámon, Gálné dr. Takács 

Eszter jegyző [t.: 06 (96) 566-017, 06 (20) 476-1597], valamint Kertész Attila Újrónafő község 

polgármestere a 06 (20) 598-8400, dr. Dudás Eszter kirendeltségvezető a 06 (20) 319-3661 

mobilszámon. 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Túrkeve Város Önkormányzata (5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) pályázatot hirdet a túrkevei II. számú 

vegyes fogorvosi körzet vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére 

az alábbiak szerint: 

Munkakör megnevezése: fogorvosi alapellátás, heti 30 óra. 

A megbízás időtartama: határozatlan idő, a nyertes pályázóval kötött feladatellátási szerződés 

alapján. 

Munkavégzés helye: 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 5. 

Pályázati feltételek: a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 

25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés. Az önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt 

feltételek teljesítése. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

– iskolai végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolatát; 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolatát; 



– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolását; 

– működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolását; 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

– nyilatkozatot arról, hogy pályázata elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot postai úton 1 eredeti példányban kell benyújtani 

Túrkeve Város Polgármesterének címezve: Vida Tamás polgármester, 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. 

A borítékra kérjük feltüntetni: „Fogorvosi pályázat” Egyéb információ: 06 (56) 361-111 vagy 

polgarmester @turkeve.hu címen kérhető. 

A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésen történik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör az elbírálást, valamint a szükséges 

engedélyezési eljárás lebonyolítását és finanszírozási szerződés megkötését követően tölthető be. 

Egyéb információk: a fogorvosi körzet jelenleg tartósan betöltetlen. Az önkormányzat a feladat 

ellátásához a rendelőhelyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen 

biztosítja, a rendelő fenntartásának költségei a feladatellátót terhelik. 

Igény esetén önkormányzati szakemberlakás biztosítható. 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 

 


